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Marcello e César

repelem acusação de

ex-mulher de Castor

O governador Marcello Alencar irritou-se com
as acusações de Ana Cristina Bastos Moreira,
cx-mulher do bicheiro Castor de Andrade, de que
teria recebido dinheiro para sua campanha eleito-
ral, "Não respondo sobre isso. É uma fofoca",
reclamou. O prefeito César Maia, também acusa-
do, disse que uma mulher que ataca a jtiíza Denise
Frossard não merece crédito. "Alá vai proteger os
justos", ironizou o prefeito, que ontem chegou
de Istambul. Já para o promotor Antônio Carlos
Biscaia. as declarações de Ana reforçam a ligação
entre a contravenção e a classe política. (Págs. 14 e 15)

& NEGÓCIOS

Enganou-se quem pensava que o
mercado comum entre Brasil,
Argentina, Uruguai c Paraguai só
beneficiaria as grandes empresas.
Menos de um ano e meio depois de sua
implantação, o Mercosul se apresenta
como uma perspectiva interessante de
negócios lambem para as empresas
brasileiras de pequeno porte.

sempre." Na última sexta-fei-
ra, Fernando Henrique almoçou
em Brasília com outro preten-
dente à vaga de candidato do
PSDB, Ronaldo Cezar Coelho,

que ontem foi repreendido por
Marcello Alencar durante reu-
nião do PSDB na Universida-
de Gama Filho. (Páginas 3 e 4)

quer o governador, mas deverá
impor, como condição para
participar da campanha, a
aliança do PSDB com o PFL.
Sobre a indicação do senador
Artur da Távola como candi-
dato — hipótese que facilitaria
a aliança —, o presidente afir-
mou: "O nome dele è forte

O presidente Fernando Hen-
rique Cardoso reúne-se hoje,
no Rio, com o governador
Marcello Alencar para definir
sua participação na campanha
do PSDB nas eleições munici-

pais. Fernando Henrique está
decidido a apoiar o nome de
Sérgio Cabral Filho, como

Receita aperta o

cerco no aeroporto
Página 6 

Fabricia Granntior!

Vasco vence e elimina o Fluminense

João Corqueirn
¦ Equipe agora é líder

isolada do Estadual

com 18 pontos ganhos
/^v Vasco não tomou conheci-
vJ mento do Fluminense c ven-
ccu por 2 i 0 (gots de Alessandra c
Juninho) o clássico da sétima ro-
dada do Campeonato Estadual de
Futebol, disputado no Maracanã.
A equipe de São Januário continua
na liderança isolada da competição,
com 18 pontos ganhos e a derrota
deixou o tricolor sem chances de
vencer o campeonato. No Caio
Martins, o Botafogo empatou com
o Volta Redonda por 0 a 0. Hoje, ás
21h40. o Flamengo enfrenta o Ma-
dureira na Rua Bariri. no çomple-
mento da rodada. AsTVs Record c
Bandeirantes transmitem a partida.
Romário está cada vez mais perto
do Valencia, da Espanha, que ofe-
recc USS 8 milhões ao atacante.

? Dois barcos brasileiros conseguiram se
classificar para os Jogos de Atlanta o lour
skiffe o double skilT masculinos.

? Christian Fittipaldi ficou em segundo
lugar no GP de Detroil de Formula liuh.
Michael Andretn venceu a corrida.

MB

Seleção Hrasifsjra masculina de Vô-
neeu Cuba por 3 a 1 e se classificou
as finais da Liga Mundial de \ ôlci.

O ponta Ulessandro comemora com uma cambalhota seu gol contra o Fluminense
Fernanda Abreu une

o samba ao funk

A cantora Fernanda Abreu (foto) vestiu-se de Bandeira
Brasileira para filmar ontem a tarde, no Sambodromo, o
clipe Brasil è o pais do swnm. no qual convoca passistas e
p.istoras das escolas de saniba a smifafunkear. O clipe,
segundo Fernanda inspirado no samki-enredo Aq^la
brasileira, de Silas de Oliveira, do Império Serrano, reuniu
destaques como o e\-craque vascaino Roberto Dinamite, e
está orçado em RS 70 mil (Página 6)

Privatização

de celulares

será ampliada

O ministro das Comunicações,
Sérgio Motta, disse, ontem, no
Rio, que as estatais criadas para
operar a banda A (faixa de Ire-

qücncia) de telefonia celular devem
ser vendidas até o fim de 1997. A

privatização da banda B ocorrerá
este ano. Começa hoje. no Riocen-
tro, o America's Telecom. (Pag. 1-)

ONU denuncia

exploração

da criança

Pelo menos 73 milhões de crianças
entre 10 e 14 anos trabalham cm
todo o mundo, o que representa 13%
da população nesta faixa etaria. se-
gundo um documento da Organiza-
ção Internacional do Trabalho
(OIT), organismo da ONU. No Bra-
sil, de acordo com o documento,
16% das enanças trabalham. (Pág. 10)

Sein-terra vão

ocupai1 estrada

da chacina

O Movimento Sem-Terra vai fa-
zer esta semana uma nova manifes-
tação na PA-150, a rodovia paraen-
se onde em abril deste ano 19 agri-
cultores foram mortos em conflito
com a Policia Militar. Divididos em
15 ônibus, os sem-terra farão pro-
testos no local da chacina e em
outros trechos da estrada. (Pag. 6)

Ensolarado a
parcialmente
ensolarado

Nublado a
parcialmente
ensolarado

Como não cair em depressão no Dia
dos Namorados, mesmo não tendo um
a quem dar presente e sabendo que não
vai ganhar uma única rosa de ninguém
(Páeina 6)
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Jatene se
comporta
como se o

burburinho
dissesse

respeito a um
ministro de

outro planeta

COISAS DA POLÍTICA

¦ ROSÂNGELA B ITT AR

Vivendo entre

fraudes e tragédia

Mada 
c mais intrigante, hoje. para o governo, do que o

comportamento cio cidadao Adib Jatene. Sobre o minis-

tro não há dúvidas. Imaginam as autoridades que. se aceitou o

conv ite para assumir o cargo, e não da sinais de desanimo com

o insucesso administrativo, está claro que quer mantê-lo de

qualquer forma. Ê dfficil conceber que alguém invista, como

platâfornia política para o futuro, em um projeto único e

ainda assim impopular, como c o novo imposto do Jatene

Suas razões, porém, lieam assim contidas na intimidade.
Mas esta claro que o ministro não tem apoio de ninguém,

do presidenie Fernando Henrique C ardoso ao menos influem

tc dos funcionários que o cercam. Já se fala sem maiores

cuidados que se Jatene quiser sair. que saia. O presidente não

vai demiti-lo, pois não é dado a demissões objetivas, nem cm

casos de extrema insatisfação. O ministro da Saúde vai lican-

do.
Ficando e aumentando o mistério em torno de sua perma-

néncia. Um mistério que se constrói com especulações sobre o

que se passa na cabeça de um cidadão honrado e profissional
festejado para se transformar hoje em personagem exótico de

um governo que o contratou como estrela. Criticado por
todos os lados, vendo a ineficiência de sua administração

exposta em praça pública, as fraudes se multiplicarem, as

tragédias se sucederem. Jatene se comporta como se este

burburinho dissesse respeito a um ministro de outro planeta
Os acontecimentos recentes apenas colocam holofotes so-

bre um caldo já entornado. E só reforçam o sentimento de

perplexidade dos que gostariam de entender o comportamen-
to de Jatene. Ou que missão se atribuiu para tolerar qualquer
coisa.

Tanto o presidente Fernando Henrique quanto o ex-minis-
tro José Serra, que era responsável pelo orçamento, demora-
ram meses para assumir o compromisso público de apoio à

Contribuição Provisória sobre Movimentação 1 inanceua, &
CPMF. que ressuscita o im-
posto sobre os cheques, á taxa
de 0.25%, uma aberração em
economia de inflação baixa.

Foi à força de ameaças de
demissão que o ministro da
Saúde conseguiu a adesão pú-
blica destas autoridades ao seu

projeto de criação do novo inv
posto. Mesmo assim, um apoio
timido. Destes embates, de que sempre saiu sem na verdade
convencer os interlocutores, o ministro da Saúde seguia em
frente, como se jamais tivesse existido um obstáculo no cami-
nho. Ao admitir apoio á C PMF, o presidente tinha aconselha-
do o ministro a lutar no Congresso pelo seu projeto. Lavou as
mãos, e é ainda neste estágio que tudo se encontra

O ministro está freqüentando o Congresso e lazendo a
campanha do novo imposto. Conseguiu aprovar a taxa no
Senado, e até virar alguns votos no partido mais resistente na
Câmara, o PFL. Mas a cada escândalo ou tragédia, que
comprovam com clareza não ser a falta de dinheiro o problc-
ma principal da saúde, o imposto volta a ficar abalado.
Jatene, não.

A escolha de 11111 opositor do novo imposto para ministro
do Planejamento, na semana passada, só o fez recorrer mais
uma vez ao argumento que usa em caso de oposição dentro do

governo: ameaçou pedir demissão. Antônio kandir ajeitou
sua opinião contra a CPM1 . Jatene ticou

A primeira opção de Jatene, depois de rompantes como
estes tem sido compor.

Também na semana passada, solreu a mais dura restrição

política entre todas que lhe foram apresentadas até agora. O
senador Roberto Freire fez um discurso indignado, no plena-
rio do Senado, sobre a situação da saúde e o comportamento
do ministro.

O senador disse não ter dúvidas de que esie é um governo
reformista. Após descrever o bom encaminhamento dado as
reformas da ordem economica. â reforma do Estudo e ao que
vem sendo feito na area de educação, sublinhou "Há um
setor, porém, sobre o qual não se discute relorma alguma, e
talvez seja aquele que mais é discutido pela sociedade, que e p
setor da saúde, pelos absurdos dramaticos que estão aconte-
cendo, Da parte do ministro cia Saúde não se escuta nenhuma

proposta de reforma, apenas solicitação de mais recursos.'
I bom deixar claro que Freire e a lavor da C PMF. O

serviço conveniado dos hospitais privados nao merece o res-

peito de quem tem respeito pela vida humana, porque è um
comércioe visa ao lucro, e o ministro, a pedir mais recursos \
disse. Para Roberto Freire, como para todos que se revoltam
com a impassividade de Jatene, lica difícil dar mais dinheiro

para o ministro colocar na Clínica Santa Gcnoveva ou nas
hemodiálises do tipo leito em Caruaru. A intervenção parcial
e tardia, como a feita por ele no Rio. nada resolve. O ministro

já tinha visitado esta clinica na semana passada, e as mortes
continuaram

"O 
governo deve decretar uma intervenção muito concreta

na questão da saúde e exigir do Ministro, sob pena de sua
demissão, que reforme sua pasta", propôs Freire.

E o que fez Adib Jatene? Uma visita a Roberto Freire,
Apresentou um arra/oado sobre a saúde pública no Brasil e

prometeu tomar a mesma providencia que sempre promete
tomar a cada tragédia ou escândalo: uma vistoria em todos os
hospitais credenciados, públicos e privados, Freire lhe propôs,
então, uma intervenção imediata onde encontrar irregularides.
"Intervenção é mais complicado", respondeu Jatene. E mar-
cou uma reunião informal para esta ijrrya. com todos os
senadores, a quem quer explicar mais uma vez sua visão do

problema.

Fiscalização da 
propaganda

tem 30 candidatos na mira

1 Lista inclui 3 vereadores que desrespeitam proibição de campanha antes da convenção
Cai to Wr«d«

Os vereadores Henrique Pinto e
Afonso Ferreira, do PSDB, Luis
Carlos Aguiar, do PSC. e Francisco
Durai», do PMDB. todos bandida-
tos á reeleição, já estão na mira da
Comissão de Coordenação e Fisca-
li/ação da Propaganda Eleitoral do
Município do Rio. Além deles, 30
candidatos à Câmara Municipal in-
tegram a lista dos que desrespeita-
ram a primeira norma da Justiça
Eleitoral: nào lazer campanha an-
tes das convenções.

A lista de infrações cometidas
incluem colocação de faixas c ga-
lhardetes. pichaçáo de muros e pro-
paganda em outdoors. "Alguns

candidatos foram explícitos em
suas propagandas, outros camufla-
ram a campanha em mensagens.
Mas todos estão sendo fiscalizados
e serão ouvidos pela comissão ,
afirma o coordenador da fiscaliza-
çâo, Fernando Cabral.

O vereador Afonso Ferreira, co-
nhecido como cabo Ferreira, espa-
lhou outdoors pela cidade desejan-
do "Feliz Dia das Mães". Ao lado
da mensagem, está seu nome. o

que, para Cabral, è propaganda
eleitoral.

Já o vereador Luis Carlos

Aguiar, primeiro secretário da Cã-
maraj fez propaganda vinculada á
imagem do prefeito César Maia.
Ele estampou em outdoors a men-
sagem "Eu e o prefeito somos ma-
lucos pelo Rio. E o Rio è o símbolo
da prefeitura". Aguiar retirou a
propaganda, mas não está livre de
punição.

Além da apreensão do material,
os candidatos que desrespeitam as
normas da propaganda estão sujei-
tos. pela primeira ve; na legislação
eleitoral, a multas que podem che-
gar a RS 16.574 "O candidato que
pichar muro ou colar cartazes esta
sujeito, pelo menos, a multa da
Comiurb, tendo que limpar o que
sujou", diz 0 presidente do Tribu-
nal Regional Eleitoral, desembar-
gador Antônio Carlos Amorim. Se
não cumprir as determinações da
comissão, o candidato pode ser
condenado a até um ano de prisão.

Mas os casos considerados mais
graves pela fiscalização são o um)
da máquina administrativa e o abu-
so de poder econômico. Se ficar
comprovado algum dos dois casos,
o candidato corre o risco de ficar
inelegível ou. se for eleito, de ter seu
mandato cassado. Ainoivn disse que pena para incitação multa e prisõq l/e mnciíleíílès

0 QUE PODE O QUE NAO PODE

1. Faixas, placas, carta/es. pin-
luras, inscrições ou murais no in-
terior de residências particulares

2. Distribuição de folhetos, vo-
lantes, prospectos e outros im-
pressos, desde que editados sob a
responsabilidade dos partidos,
coligações ou candidatos e respei-
tando as regras fixadas pela lei
eleitoral

3. Distribuição gratuita de bo-
nes. camisetas, caixas de fósioro e
buttons, desde que de pequeno
valor

4. Uso de tabuletas, faixas e car-
tazes, desde que em movimento
permanente, para não perturbar
ou dificultar a circulação de car-
ros e pessoas

5. Tabuletas, faixas e transpa-
rêneias em veículos

6. Inscnçáo do nome do partido
na fachada de sua sede e depen-
dências'. O uso das instalações,
porem, devera ser comunicado a

Comissão de Fiscalização da Pro-
paganda Eleitoral

T Auto-falantes e amplificado-
res de voz nas sedes ou nos comi-
tês dos partidos, apenas a partir
de 3 de julho

$. Também a partir de 3 de ju-
jho, carros de som, de propridade
dos partidos, coligações ou candi-
dalos, desde que a propaganda
seja veiculada apenas entre 14h e
22h e comunicada á Comissão de
Fiscalização

9. Ato de propaganda eleitoral,
como carreatas e reuniões, em lo-
cal aberto ou fechado, desde que
comunicado â autoridade policial
10. Comícios, entre 8h e 24h, des-
de que comunicados à autoridade
policial
* Toda a propaganda eleitoral ex-
terna, com a exceção de outdoors
e carros de som. è valida depois
das convenções municipais

1. Qualquer propaganda antes
da escolha oficial dos candidatos
em convenção dos partidos e coli-
gaçòes

2. Propaganda que não mencio-
H a legenda partidaria do candi-
dato. No caso de coligação, deve
conter iodas as legendas dos par-
tidos que a integram

3. propaganda em lingua estran-
geira

4. Uso de símbolos. frases ou
imagens associadas a órgãos de

governo, empresa pública ou so-
ciedade de economia mista, assim
como a Utilização de serviços ou
de instalações desses orgaos

5. Propaganda eleitoral realiza-
da, direta ou indiretamente, por
órgão da administração pública
6. Propaganda que implique

oferta, promessa ou solicitação de
dinheiro, emprego ou bens de
consumo, seja através de nta e

sorteio ou de vantagem de qual-
quer natureza

7, \luiso de instrumentos sopo
ros que perturbem o sossego pú
hhco

8 Propaganda que possa ser
confundida com moeda

l). I so de recursos provenientes
de entidades de governo estran-
geiro ou de organizações ou em
presas que recebam recursos do
exterior
10. Anúncios luminosos de qual-
quer espécie. Cartazes, faixas e
galhardetes ern postes, árvores e
pontos da via pública
11 Pintura, pichaçàòJ inscrição a
tinta ou veiculaçào de propagan-
da eleitoral em muros ou em lo-
cais que dependam da permissão
do poder público
12. Painéis, quadros ou outdoors
antes do dia 15 de julho. Os out-
doors serão sorteados pelo I RI

Campanha está nas ruas, sem controle

JORlilMAK Fl t IX
ISR \sil l^ — Nenhum bônus

eleitoral foi distnbuído até agora
aos candidatos a prefeito e verea-
dores nas eleições de outubro e ne-
nhum comitê financeiro toi legal-
mente registrado nos tribunais re-

gionais eleitorais, mas a campanha
municipal já esta nas ruas, C arhise-
|as, bandeiras, panfletos, broches,
aluguel de veículos e todo o tipo de
despesas que os partidos políticos
estão pagando neste período de
prv-campanha estão fora do con-
trole da Justiça. Como as candida-
turas ainda são informais, o íríbu-
nal Superior Eleitoral alega que es-
ses gastos dificilmente serão liscali-
zados.

O 1 SE orientará os tribunais re-
gionais para cobrar dos partidos
algum tipo de declaração dessas
despesas, mas reconhece que ê qua-
se impossível obter sucesso neste
tipo de investida. A quatro meses
da eleição, os indícios de gastos sem
fiscalização estão se repetindo sem

que os tribunas eleitorais possam
agir contra os candidatos

Na semana passada, o candidato
do PPB a prefeito de São Paulo.
Celso 1'itui inaugurou um conjunto
habitacional com ônibus cedidos
por empresas privadas para trans-
portar eleitores ate o local. Puta
ainda recebeu do vereador Manoel
Sala (PPB) relógios com propagan-

da de campanha. O candidato dó
PSD® José Serra, já no dia do
anúncio de sua candidatura vestiu
camisetas com propaganda O
PSDB justificou que eram sobra da
campanha de 94

Desde a eleição de 1994. a Justi-
ça Eleitoral criou os bônus para
controlar os gastos de campanha
dos candidatos e as doações de em-
presas privadas. Esse mecanismo,
no entanto, foi vergonhosamente
burlado pelo então candidato do
PL, Flávio Rocha, que acabou re-
nunciando á candidatura depois da
denúncia de que vendia os bônus
por um valor inferior ao expresso
nos documentos. A fraude possibi-
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li tu ao doador descontar um valor
maior de imposto do que aquek
que foi realmente repassado ao par-
tido.

Se não bastasse a brecha na le-
gislaçào, os candidatos tem até o
dia 7 de julho para registrar os
comitês financeiros que irão con-
trolar os gastos. Enquanto esses co-
mítès não forem registrado» t>HÍo <>

gasto preliminar está fora do con-
trole da Justiça, que só fiscali/a os
88 dias anteriores a eleição. Quan-
do declararem seus gastos no dia 30
de novembro, os candidatos apre-
sentarão! na pratica, uma prestaçao
de contas incompleta tão licticia

quanto o Orçamento da União.
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A opção de financiamento pelo crédito rotativo continua existindo:

você usa normalmente o seu Cartão e no vencimento da fatura paga o

mínimo estabelecido e financia o saldo restante automaticamente.

Ou em até 30 dias, sem juros.

Além de poder contar com o crédito rotativo e o parcelamento sempre

que precisar, você continua tendo até 30 dias para pagar suas

compras, sem juros
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LÀSZÍ.Ó VARCiA
SÃO PAI IO 0 malvifismo

está se ifHIando nos ataques
iesferidos contra o candidato cio
PSDB a Prefeitura dc São Paulo,
José Serra, ffiosidcrado o princi-
pai adversário da candidatura
Celso Pitta (PPB). Ontem, duran-
te a lesta armada com cerca de (>
mil pessoas na coi&cnçuo que ofi-
cializou a chapa da coligação
PPB-PI L. o prefeito Paul Maluí
disparou uma bateria de criticas
ao ex-ministro do Planejamento e
ironizou as resistências que Serra
criou para aceitar sua candidatura
pelo PSDB.

"Tenho toda a admiração pelo
presidente I ornando Henrique
Cardoso, mas ele tem problemas
com alguns de seus assessores.
Tanto è que precisou mandar o
Serra algemado para ser candida-
to de São Paulo. 0 resto da equi-
pe econômica aplaudiu a doei-
são", afirmou Malut. referindo-se
às desavenças que Serra tinha

• com o ministro da I a/enda. Pe-
dro Malan.

Pressões As ironias não
ficaram por ai. "Como bom tuca-
no. o Serra titubeou durante três
meses ate aceitar ser candidato.
Faz parte da plumagem. Acaba-
ram empurrando a candidatura
goela abaixo", disse Maluf, numa
alusão ás pressões que o governa-
dor de São Paulo, Mario Covas, o
deputado Franco Montoro e ou-
tros tucanos fizeram para que
Serra aceitasse entrar na campa-
nha.

O prefeito negou que esteja ne-

goeiando o apoio a Pitta com
lima parte do PMDB paulista,
que esta dividido. Maluf disse! que
não teve contatos com o ex-go-
vernador Orcstes Quêrcia. O
PSDB. por outro lado, tem discu-
tido o apoio a Serra com peniede-
bistas corno OS deputados Jose
Aristodemo Pinnoti e Alberto
Uoldman. Eles tiveram sua chapa
aprov ada na convenção do parti-
do, mas cassada [x^teriormente
O quercista João Leiva quer colo-
car como definitiva sua candida-
lura na próxima convenção do
PMDB.

Lanche — A convenção do
PPB e PI 1. foi realizada no Gran-
de Auditório do Palácio das Con-
vençoçs do Anhembi e contou
com uma multidão de pessoas que
recebeu lanche: maçã. suco de
fruta e sanduíche de queijo com
presunto.

O presidente do IM L paulista,
Antônio Cabrera, foi um dos pri-
metros políticos a falar e criticou
as pressões do Pl l. nacional con-
tia a coligação. Maiul e Pitta che-
garam às 12h e voltaram a criticar

üoverno federal devido ao de-
semprego. o b,ti\o valor do sala-
rio mintmo e a ajuda aos bancos.

Também foram feitas alusões à
antiga gestão da ex-prefeita tuiza

i undina (PT), candidata á reelei-
çáo. Quanto à afirmação do can-
didato do PDT. Francisco Rossi.
de que pretende realizar auditoria
nas contas da prefeitura. Maluf
esdenhou. "O Rossi não mora

mora em Ovisco e não vai
ganhar a eleição".

d es
aqui.

Rena tal E), Rosa, Zideika
... ... .  - f¦ Nicéia; passeio no LebJon em dia 'paidista
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Mãe terá que

torcer por

Pitta do Rio

******

SERVIÇOS

RESOLUTO.

tom r mm. ws aissinoi»js
WODÜWO IS>0KJHT1C\ =

PAULO VASCX)NCELLOS

Frustração de mãe é a que
aguarda Zuleika Pitta do Nasci-
mento no dia 3 de outubro. Pude-
ra. Mãe de Celso Roberto Pitta
do Nascimento, candidato do
PPB à Prefeitura de São Paulo,
ela não poderá dar o voto ao
filho: moradora do Leblon, foi
pega de surpresa pelo lançamento
da candidatura e nem teve tempo
de mudar o domicilio eleitoral pa-
ra São Paulo. Não se espere, po-
rém, que a escolha do rebento não
tenha provocado mudanças em
seu espírito. Aos 74 anos, Zuleika
guardava até pouco tempo resqui-
cios da aversão aos paulistanos
típica de cariocas da gema como
ela.

"Eu achava eles uns bestí-
nhas", revela. "Mas agora já acho
agradáveis." Mais que agrada-
veis. Se o filho ganhar a eleição,
ela será a mãe não só do primeiro
negro mas também do primeiro
carioca eleito prefeito de São Pau-
lo — já houve um negro e um
carioca antes na prefeitura paulis-
tana, mas esses foram nomeados.

Votos — A contabilidade
eleitoral negativa dc Celso Pitta
não termina na decepção e nas
esperanças da mãe. A irmã Rosa,
de 50 anos, um ano a mais que ele,
e a sobrinha Renata, de IS, tam-
bém gostariam que a política fos-
se menos imprevisível. Nicéia,
mulher do candidato, tenta caba-
lar os votos da sogra, da cunhada
e da sobrinha. O voto que não vai
para Pitta ficará no Rio para
quem o "doutor Paulo' mandar.
Zuleika deve aproveitar o benefi-
cio da lei eleitoral que isenta os
idosos do voto obrigatório.

Celso Pitta não é o eleito ape-
nas de Paulo Maluf. A parentada
toda fala dele com orgulho. Nas-
ceu em casa, em Laranjeiras. Zo-
na Sul do Rio, filho de um comer-

ciante de carros importados e Zu-
leika, cartografa do IBOI e pro-
fessora de desenho. Foi um dos
dez primeiros da turma no rigoro-
so colégio Santo Antônio Maria
Zacarias. No último ano do cien-
tífico trocou a escola particular
pelo Colégio Pedro 11, para desa-
fogar o orçamento da mãe, que
havia ficado viuva, fez economia
na Universidade Federal do Rio
de Janeiro, mestrado em Leeds.
na Inglaterra, e curso de adnuius-
tração avançada em Harvard, nos
Listados Unidos.

Descoberta — Acabou dire-
tor financeiro da Eucatev dos
Maluf. Ao contrario do que se
pensa, não cabe ao atual prefeito
de São Paulo a gloria pela desço-
berta do "gênio das finanças que
encheu os cofres municipais e su-
plantou dentro do PPB cacifes ad-
ministrativos e políticos como o
ex-prefeito Reynaldo de Barros.
O mérito é do irmão, Roberto
Maluf, que o selecionou entre os

promissores técnicos do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada
(lpea). Celso Pitta saltou da em-
presa privada para a vida pública,
Primeiro como secretario de 11-
nanças. Agora como candidato a
sucessão de Paulo Maiul.

Trocou o Rio por São Paulo
há menos de dez anos. Nunca loi
um freqüentador de roda de sam-
ba nem chegou a ter cartão ponto
nas arquibancadas do Maracanã,
mas a mãe revela que é flamen-

guista e mangueirense enrustido.
A praia ia eventualmente com a
irmã e os amigos. O programa
preferido, quando jovem, eram as
reuniões dançantes. Conheceu Ni-
cèia, paulista de São Carlos na
época radicada no Rio. num baile
de carnaval. Casaram escondido
das famílias, para se antecipar ao
preconceito racial, quando ele es-
tudava na Inglaterra. As corridas,
hábito trazido do Rio. agora têm
como cenário o Parque do Ibira-

puera. No vocabulário, já trocou
sinal de trânsito por farol e trope-
ça nos "erres" de paulista quando
reúne o casal de filhos para contar
piadas. Acredite: Celso Pitta ri.
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pede que 
Ronaldo fiqu

Governador, revida ataque e deixa tucanos perplexos ao acusar ex-secretário de dividir partido contingência na candidatura

O governador Marccllo Alen-
car aproveitou ontem uma reu-
nião do PSDB para, literalmente,
lavar roupa suja em casa. Depois
de quatro dias de silêncio, Mar-
cello foi contundente ao apelar
para que seu ex-secretario de In-
dústria, Comércio cTurismo, Ro-
naldo Cezar Coelho, fique de bo-
ca fechada. Na disputa da vaga de
candidato a prefeito com o depu-
lado Sérgio Cabral Filho, Ronal-
do havia condenado as "praticas

políticas" do governador, que
acabou por acusar o prê-candida-
to de dividir o partido, além de
acenar com a possibilidade de
rompimento entre os dois.

"Chegamos a este final infeliz-
mente mal compreendido por al-
•guns candidatos. Como são só
dois, faço um apelo
ao Ronaldo: pare de
falar com a imprensa.
Conquistamos uma
amizade ao longo de
dois anos e meio. Nao
abra buracos no meio
do nosso caminho .
avisou Marccllo.
Aqueles que nao tem
vocação para a poli ti-
ca não têm idéia tio
efeito de suas pala-
vras". completou. 

A militancia tuca-
na. reunida no pavilhão de espor-
tes da Universidade Gania Filho
para traçar planos de governo, se
dividia entre um silencio eoiis-
trangédor e sorrisos sarcásticos. O
governador continuou seu revide
afirmando que a atitude do fx-se-
crctano divide o partido c suscita
dúvidas entre os simpatizantes.
"Apelo para que nenhuma fofoca
dentro do partido afete o nionicn-
to difícil que nós vamos viver, lia
momentos que nao podem acarre-
tar seqüelas, pois deixam o povo
na duvida", alertou.

Marccllo. no entanto, eonsjjg
gutu arrancar risadas da platéia,
composta p<ir cerca de 100 pes-
soas. ao coniessai. pela primei-
ra ve/ em público, nesta campa-

Marccllo disse

que os políticos
têm a

obrigação de

saber efeito

causado por
suas palavras

nha. que seu vcrdíidciro cundi*
dato a prefeito do Rio é o vice-
governador, Luiz. Paulo Corrêa
da Rocha. "Se fosse levar em
conta só o companheirismo, eu
escolheria o Luiz. Paulo. Mas
seria uma temeridade. Não pos-
so correr este risco", confessou
Marccllo.

Ao revelar o fato diante da
militância, o governador puxou
mais uma vez a orelha de Ro-
naldo. "Luiz Paulo, então, me
disse generosamente: estou aqui
para servir", contou. Marceílo
lembrou que sempre achou as

perspectivas dos outros dois
candidatos — Ronaldo e
Márcio Fortes, que assumirá a
Secretaria de Indústira — muito
insuficientes dentro do próprio

partido. E lembrou:
"Ninguém me obri-
gará a apoiar um
candidato que atra-
vessa uma realidade
política. Não è a mi-
ilha vontade que está
cm jogo, são as cir-
cunstáncias que es-
colhem um candida-
to", finalizou.

Ronaldo, no en-
tanto, não demons-
trou perturbação.
Sem ligar para os avi-

sos do governador, esperou que
ele fosse embora da reunião e
conversou com calma com os rc-
pórteres: 

"Ele está muito emocio-
nado com este processo. Tem
pressões por todos os lados e está
todo mundo muito preocupado
com este quadro".

O ex-secretario, porem, não
poupou criticas ao acordo com o
PMDB e continuou se dizendo o
candidato da aliança com o PFL.
"Não estou movido por uma
questão pessoal. Senão, teria sai-
do do PSDB em novembro e seria
o candidato do prefeito. A aliança
è necessária e eu conlio que va-
mos dar este presente para o pa1-
sidente Fernando Henrique Car-
doso", finalizou.

Marccllo aimpriincntou Ronaldo na chegada ao seminário, mas|kpoisfoi duro nas criticas ao

Intervenção

no PMDB não

adia convenção

F cada ve/ mais grave a crise no
PMDB do Rio. Apesar da intervcn-
ção sustentada pela executiva está-
dualf o diretório municipal foi bem
sucedido ontem na convenção que
aprovou a proposta de aliança com
o PSDB por maioria absoluta de
W4 dos convencionais. Também
foi homologada a chapa pós 50
candidatos a vereador. Votaram
121 dos 158 delegados do partido.
Uxios a favor da aliança.

Como anunciado no sábado, o
secretário-geraí do PMDB flumi
nense. Carlos Alberto Muni/, não
reconheceu o resultado da conven-

ção. Por isso. Muni/ reúne hoje
pela primeira vez a comissão provi-
sóna formada em substituição ao
diretório municipal, da qual é o
presidente, para marcar a data da
"verdadeira convenção .

"Como è uma eleição municipal,
o âmbito para as negociações em
torno da aliança e o diretório muni-
cipal, mas ficamos embaraçados,
não gostaríamos de ter este proble-
nm'\ disse o govcriiudor Murccllo.
Alencar

Enquanto isso. o presidente do
diretório municipal, Paulo Yianna,
afirmou que vai pedir a intervenção
na executiva estadual "Nos não
reconhecemos mais a executiva es-
tadual, Esta semana vamos a Brasi-
lia pedir a intervenção, com base no

que diz o estatuto do partido, que
eles desresivitaram, ao anunciarem
a dissolução do diretorio numa reu-
mão sem quorum 

"

Paulo Vianna se sustenta no pa-
ragrafo 5°, do artigo 1161 da última
versão do Estatuto Nacional do
PMDB. publicada em 17 de abril de
J9%] que di/: "A dissolução sera
decretada por voto da maioria ab-
soluta de seus membros" Como
faltaram três dos 17 membros da
executiva estadual á reunião de sá-
bado, Paulo Vianna entende que a
decisão não loi tomada por maioria
absoluta.

Mas, apesar dc todo o respaldo
jurídico, a troca de agressões conti-
nua: "Querem transformar o
PMDB num balcão de negócios",
acusou Muni/, referindo-se as ne-
gociações de cargos para pemede-
bistas com o governador Marcello
Alencar "Isso è uma verdadeira
ditadura", retrucou Paulo Vianna,
que sábado derrubou com um tapa
o deputado Mbano Reis. pre-can-
didato do partido.

Votações

anunciadas
A Câmara de Vereadores do Rio vai
instalar um quadro de avisos na Cine-
lándia para que a população seja in-
formada diariamente dos projetos que
estarão em votação. A proposta, que
sera formalizada hoje ,i mesa diretora
da Casa, é sugestão da bancada do P]
com base nas idéias apresentadas por
trés cariocas que visitaram a ( amara
à convite do JORMl DOBRVSII c
avaliaram a atuação do legislativo
municipal na reportagem ' Vacado-
res legislam pouco e mal".

Divisão PSDB/PFL
não assusta Motta
O ministro das Comuntcaçocs, Sérgio
Moita, disse ontem no Rio aue nao
representa nenhum problema a
possibilidade de a aliança entre r
PSDB e o Pl l para aí disputa das
prefeituras do Rio c dc Suo Paulo nao
Concretizar "F. muito difícil repetir
em iodos os municípios a mesma
aliança que elegeu 1 ernando
Henrique", afirmou

Petista quer ajuda

para a campanha
O verador Chico Alencar se
encontra hoje com a direção
nacional do PT para pedir apoio
financeiro para a sua campanha
Ê a primeira vez que ele se reúne
com os dirigentes desde a
convenção municipal que o
escolheu candidato a Preleitura
do Rio apesar da posição
contrária da cúpula do partido,

PC do B oficializa
apoio a Erundina
O PC do 11 realizou ontem a
convenção que consolidou o apoio do
partido a candidatura dc Lut/a
p.rundiná, do PT. a Preleitura de Sao
Paulo Ale aeora. ja confirmaram o
apoio à petista o PSB, PM V PCB e
PC do B Outros dois partidos; o ÍPS
c o pv podem lambem fechar com
Erundina

Maluf sela aliança com o PFL e ataca Serra

Luís Alvarenga

I]
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inventou o

telefone.

(Também inventou: o transistor, o laser, o satélite Telstar,

o cabo de fibra ótica e o celular. Até hoje, registra mais de uma patente por dia.)

Ganhou prêmios. ( 7 Prêmios Nobel, inclusive.)

Faz toda a tecnologia que faz o mundo das telecomunicações acontecer.

Ela pode fazer o mesmo por você e seu negócio.

Lucent Technologies. A união das Divisões de Sistemas e Tecnologia da AT&T

conta agora com o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnologico Bell Labs.

Lucent Technologies
Bell Ubf Innovfltiom

Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito, 125
89 e 9S andares - Santo Amaro
CEP 04753-080 - São Paulo - SP

, Tel.: 532-6400
m ,he ""ngS 'ha' "•»•» communicafions 

work

LUCENT TECHNOLOGIES

Bell Labs Innovations (0 CÍ|itrO;f|e Pesqutsa|l Desenvolvimento Tecnológico mais consagrado no mundo)

ÂlfcT Empresa originária das Unidades de Sistemas e Tecnologia da AT&T.

(Conheça as Inovações e Soluções da Lucent Technologies na Américas Telecom: Rio Centro, 10 a 15 de )U"h°. Janeiro.)

d 996 tucent Technokxjios
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secretário dl Rcccita Federal, Everardo Maciel, está im-

W pressionado com os "focos de corrupção que encontrou

no Aeroporto Internacional do Rio. Do trafico de drogas ao

contrabando de armas e mercadorias, uma das principais pe

,as de entrada do pais se tornou um verdadeiro antro nos

Ul,n'Num 
trabalho recente de limpeza foram apreendidas cartei-

rinhas de times de futebol, como o Flamengo, c de m§Utuiçocs.

como o Senado Federal, que facilitavam a libcraçao de baga-

Sem com bugigangas tra/idas do exterior |i . 8
De porte desses "documentos". muitas pessoas tinham

ucesso pviMlegiado a determinadas áreas do aeroporto, antes

restrito a funcionários do Fisco.
Preocupado com a máfia do aeregrto, Maciel dccidiu

Seio deste trocar todo o mil Ja inspetor» da Recata o

local. Pouco tempo depois, anommos iniciaram uma lortc

ll11. 
Os desconteines - entre os quais, clesconlia-se. funcionários

da própria Receita - estão tentando intimidar o novo inspetor.

Mário Sobral, urampeando suas conversas telefônicas.

Recentemente, forjaram um flagrante para provar que um

fiscal estava metido em irregularidades. IX-pois einiaram mcii

sagens per.fax a todos os senadores da Republica para iníbr-

má-los da situação.

•Os iclatórios da comissão de sindicancia mostram que o

flagrante foi mm* l«»". '"forma Maciel, impfcssnonaílo;

com o grau de articulação dos grupos que atuam no aeroportoj

O secretário se diz orgulhoso com seus funcionários c avisa que

eles contam com apoio integral para acabar com o banditismo.

^ 
demoram meses paru serem"V 

ci-10 tudo aprovadas. Sem punição para
Ninguém duvida que. na os faltosos, a tramitação de as

quarta-lelra, o Supremo Tribu-

Sem-terra 
voltarão à PA-150

¦ Caravana percorrerá estrada onde houve chacina do Pará para cobrar assentamento

... n .11.'. lá fio

r.l.lANA LUCUNA
BRASÍLIA' — Os sem-terra

acampados na fazenda Macaxei-
ra. no sul do Para. vao fazer esta
semana novo ato de protesto na
estrada onde 19 agricultores foram
mortos em abril passado, durante
conflito com a Polícia Militar. Eles
irão de ônibus até Maraba. para
cobrar o assentamento de 3 mil
famílias em lotes prometidos pelo
Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (Incra).

O Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra (MSI)
criticou a atuação do I xército na

gleba Tuerè. distante 250 km da
fazenda Macaxeira. Segundo os
sem-terra. a presença dos milita-
res é uma uma manobra do go-
vento para esvaziar o MSI.

Divididos em 15 ônibus, os tra-
balhadores rurais farão manitesla-

çòes em vários pontos da estrada

que liga Eldorado dos Carajas. lo-
cal da chacina, a Marabá. No dia

15. eles se reunirão na curva do S.
onde foi colocada uma cru/ em
memória dos mortos.

Demora — Jorge Ncri. um dos
coordenadores do MST no Para.
afirmou que metade das 3 mil la-
milias que estavam na lazenda Ma-
caveira em abril abandonou o
acampamento e se espalhou por
cidades próximas. 

"O assentamen-
to está demorando e muitos decidi-
ram aguardar pela decisão lora do
acampamento. Os técnicos do In-
era já confirmaram que algumas
das glebas que fazem parte do
complexo da Macaxeira sào mes-
mo improdutivas", explicou Neri.

Segundo o representante do
MST, enquanto não se resolve a
situação da Macaxeira, o lucra e
a Prefeitura de Curionópoiis ten-
tam atrair os sem-terra para a

gleba Tueré. que llca na rodov ia
Transamazõnica 

"O I xercito e

competente e \ai lazer um bom

trabalho de inlra-esirutuia. mas
depois os colonos ficarão aban-
donados. como ocorreu nos pro-
jetos do Incra na década de 70".
disse Ncri. hlc iuio ucrçdiui cjuc
os acampados troquem Macaxei-
ra pela gleba . "Tuere fica longe
de tudo", disse.

0 prefeito de C urionopoiis.
João Chamon. negou que esteja
atraindo os sem-terra para 1 uere
com o objetivo de esvaziar a fazen-
da Macaxeira. Mas considera o

projeto bom "para quem quer mes-
mo trabalhar e não tumultuar

Distância A coordenaçao
nacional do MST criticou o ln-
era. que está selecionando áreas

para assentamento emergencial
de cerca de K mil famílias nos
municípios em torno de Maraba.
"Fa/er reforma agrária não c pe-
gar terra devoluta no meio da

- selva e depois abandonar as famí-
lias. que vão ficar diMantes dos
centros urbanos", afirmou Carlos

Belll um dos coordenadores do
movimento em São Paulo.

O MST insiste num programa
de reforma agrária que dé priorida-
de á desapropriação das ta/endas
improdutivas onde 37 mil famílias
estão acampadas. "O MSI vai
continuar pressionando, inclusive
através da ocupação de fazendas,

para que os sem-terra sejam assèn-
tados em áreas perto de onde pi
vcK Não aceitamos a retomada da

política de coloni/ação adotada pe-
lo regime militar", declarou.

O MST denunciou que na gle-
ba Tuerè os màdeirciros que ex-

pioram o mogno ilegalmente
ameaçam quem lenta se lixar na

região. Cerca de 100 pessoas
aguardam a demarcação dos lotes
e a entreiia dos títulos, t' go.vcr-
no quer fa/er marketing com a

gleba Tueré, não reforma aura-
ria", disse C arlos Bellé.

VJlHll la ivn i.. i
nal FedSal derrubara a proibi
çâl para que ministros, secreta-
lios csiauuaisf governadores,
prefeitos e dirigentes de estatais
subam nos palanques nas ciei-
çòes deSte ano.

\ Ação Direta de Ineonsti-
racionalidade contra a regra im-
posta pelo Tribunal Superior
1 leitora! foi movida pelo 1'i'B

Partfçipur d|s campanhas
municipais é tudo o que q||l
agora o dono do parlido. o pre-
leito de Sào Paulo. Paulo Majut

Proposta indecente
O presidente da Câmara, l.uis

l.duaruo Magalhaes (PI L-BA).
passeava pelos eorredores dõ C on-
grcssçj quando um grupo de parla-
montares investiu sobre ele, co-
brando aumcnlo de salano.

Luís Eduardo saíbu-sc. expli-
cando que nào pwlena reajustar
salano num momento em que o
funcionalismo esla há um ano e
meio sem aumento e o satnfflj mi-
nimo subiu a|X'nas 1?'«.

Será que nào da para
liberai pelo menos uma /n/wi-
Vimzmlni suplicou, então, o
Reputado Nicias Ribeiro
(PMDB-PA). paia quem as qua-
lio passagens de ida c solta que
ele iá recebe hoje nào bastam

Injustiça
As secretárias dõ Ministério

do Planejamento nào perdoam o
atual chefe. Antônio Kandir. por
de ter sido um dos responsas eis
pelo confisco poupança çni

! i)»)0. Coraiver com secretarias
rancorosas será o primeiro gran-
|c teste do novo ministro
Jardim de infância

O deputado Germano Ri-
gotto tPMDB-KS) propôs ao
presidente do Senado, José Sar-
nes (PMDB-AP). que seja cria-
da. a exemplo do que já existe na
Câmara e no Senado, uma lor-
ma de punição para És paria-
montares que taltam as sessões
do Congresso.

\ otaçòes de medidas provi-
sôrias (MPs). veios presidenciais
e lei orçamentária, por exemplo,
são prerrogativas do Congresso,
Como não há datas nem hora-
rios maicados, só se vota quan-
do há consenso, Uma simples
obstrução emperra tudo.

Nào c a loa que as MPs

.mitos imporiantes lica ainda
mais difícil.
Sem saida

RigottO está deivando a li-
derança do governo para |on-
correr à Prefeitura de Caxias do
Sul. o segundo maior colégio
eleitoral do Rio Grande do Sul e
um dos principais pólos indus-
triais da região.

O deputado assegura que
optou peta candidatura porque
esta c a única chance de seu par-
tido não perder a eleição em (. a-
xias. Primeiro lugar nas pesqui-
sas com 44% das intenções de
soto. Ri gotto terá como ádver-
sário um primo-irmão: o médico
Pcpe N.irgas. do PI. com 15%
do eleitorado.

O PMDB ganhou um can-
didato de peso no Sul, enquanto
o governo perdeu, sem duvidai o
mais leal de seus lideres no C on-
gresso.
Na frigideira

A temperatura está subindo
puni o presidente do Bunco do
Brasil (BB)] Paulo César Xime-
ncs. Os lideres gosernisUis nào
agüentam mais ®ir reclama-
çoes dos deputados

Xitnenes c criticado por
desprezar a classe política. Os
parlamentares dizem que ele c
mais inacessível t|ue o presidente
da Republica.

Não bastasse isso, pesa con-
tra ele O fiasco do programa de
capitalização do banco. O balan-
ço da operação loi um desastre
o Tesouro Nacional sai ter que
bancar praticamente sozinho a
injeção ue RS 8 bilhões no BB

Desinteresse
\s sucessivas derrotas na

reforma da Previdência nào se
explicam apenas pelas dificulda-
des do tema e as deficiências po-
líticas do governo.

A impressão dentro do go-
serno é a de que aliados impor-
tiintes. como o PFL, estão ra-
teando, a exemplo dos motores
dos carros de Fórmula I que
falham na reta final.

O líder do partido, lnocen-
cio Oliveira (PU), por exemplo,
está mais interessado hoje em
agradar a seus futuros eleitores
na disputa pela presidência da
Câmara do que cobrar fidelidade
às reformas.

lance-livre

Cò||cçou a disputa pela liderança
do eoserno no Congresso No pareô.
PSDB, PPB e PMDB <> PR está
lora porque já tem os lideres na ( a-
mara e 110 Senado.

O ministro da Economia da Ar-
l>vntinâ| Domingo ( avalio, dosem-
bareii amanhã cm Brasília para co-
nhecer os ministros Francisco Dor-
ncllcs t' Antônio Kandir. V ai interro-
j»á-los sobre possi\cis mudanças nas
políticas de incentivo ás indústrias
aiilomobilistica c tcxlil.

Os fiscaté do Deparlamento Na-
fcion|| de C'ombu^i\eis tDM 1
constataram ijufi .1 BR Dtstribaido-
ra também aumentou o prçjÇo do al*
coil em |!l%. em São Paulo. An-
tes, dr/ia-sc que tinha sido só no
Rio. O ministro das Minas e F.ncr-
cia. Raimundo Urino, ta mandou
cancelar o aumento.
• Impressionou o presidente leman-
do Henrique Cardoso a casa do em-
baixador Sérgio Amaral, em Pircnó-
polis (Gp). Construída em estilo
bandeirante, e toda mobiliada com
motéis do século passado adquiridos
cm antiquarius.

| • I neantada com os belos olhos do
presidente, uma mulher pediu 011-

POR QUE

ME AFANAM

NO MEU

PAIS?

Nos idos de 80. Gilberto Job,
coronel da reserva e empresário,
montou na capital da República,
em sociedade com um investidor
norte-americano, detentor da tec-
nologia. a C0ENCISA. empresa vol-
tada para a produção de equipa-
mentos da area da informática. A

parceria com estrangeiro obngou-o
a vender a fabrica

Job sentiu-se roubado e. cer-
tamente. dai nasceu o titulo desse
livro

Pot que me alanam no meu Pais'
Para que epísodios como o da

Resetva de Mercado de Intormatica
nào se repitam é preciso lembrar

que seus defensores acreditavam (9)
praticar o bom nacionalismo

IL
iNflttVtot ItHKU'K)

instituto liberalrj
Rua Prof. Alfredo Gomos, 28 - Botafogo
22251 -080 - Rio do Janeiro
Telefax: (021) 286-7775

Fórum das Américas já

mobiliza Belo Horizonte

Bt-:i
rEOnONtlKO p| w \

... . o noRi/oMt — O Palfl
das \rtcs. palco dos grandes

acontecimentos cultural*, tia eapi-
tal mineira, sera o local dos |rin-
cipais eventos do l-òrum das
Xniericas-1)?, que reunirá chefes

de estados de 34 países do comi-
nente entre OS dias 12 e lb de
maio do próximo ano. A escolha
do Pilllpo das Artes loi tomada
em reunião entre representantes
do Itamaraü e lideranças empre-
sanais niitieiras.

Por falta de ínlraesiruiura.
Ouro Preto não sediará reuniões
do l órum A cidade sera apenas
um dos locais oficiais de visitação
turística, juntamente com Sabara
()s custos para a preparação do
encontro loram calculados em RS
5 milhões, sem contar os gastos

com inlracstrulura c embcic/a-
mento da capital

O Fórum das América será o
maior escuto ia realizado em Belo
Horizonte e coincidira com o cen-
tenario da cidade. Entre as obras
que precisarão ser realizadas es-
tão a construção de novos ternn
nais nos aeroportos du Punipulliti
e de Confins. Um dos pontos lia-'
cos de Belo Horizonte, a rede ho-
telcira sera reforçada com três ho-
téis em construção que deverão
estar prontos ute muio dc 1

"O Fórum das Américas sera
um evento tão grande quanto a
1 ico-92J mas precisamos ter cons-
ciência de que Helo Horizonte nao
e o Rio", diz, o presidente da l|g
deraçào das Indústrias de Minas
Gerais, Stefan Salej, advertind<|
sobre as deficiências da cidade.

INSCRIÇÕES

CAMPUS TÚNEL REBOUÇAS
Rua do Uíspo. 83

Rio CompiKlo
CAMPUS NITERÓI

Rua Eau.-Wdo Luiz Gomes. 134
Contra

CAMPUS BOTAFOGO
praia d« Boialogo aoa

Botafogo
CAMPUS BARRA OA TIJUCA

Av Armando Lombardi. 155
Barra da Tijuca

CENTRO•ELS
Av Rk) Bronco 156 - Ed Av Central

4* andar I ala 6 - Centro

CAMPUS NOVA FK1BIJRGO
Rua José Tossarolio Santos 70

Centro
LEME - ELS

Rua Antônio Vieira, 24 A
teme

VOi DIRETO
DO RIO DE JANIIRO

PARA CURITIBA.

Aaroporta Santos Dumonl ->
Baca<h*rl {Aeroporto contrai)

Salda Chegada Freqüènda
17:30 19:15 V a 6'

PANTANA- - Mtm--
ÍWra> (021) 240-6)42 Toll f™» 0800-125833

Ou procuf b veu tio vto<)«n

aiBBBSBSaam

m TODOS OS DIAS
TREM Dl'PRATA

Io CIASSE RIO - SP
KtSÍRVAS Itl (021) 293-4071

lem. em IMrcnópolis (GO), paril ser
Wt^gralada ao seu ladò. Antes tío
clic. ela perguntou: 

"Quem e você.'
•Sou o FHC. O Brasil e muito

urande". cotncniòu» nicio sein gru-
ça. o presidente

FHC nâo perdoa. Diante do atraso
de 41) minutos do deputado Ronaldo
César Coelho para o almoço da se\ta-
feira passada, eobrou: "Como é que
eu que não tenho atião chego na hora
certa e você que tem se atrasa?"

Não è à toa que O porta-vo? do
PaláciQ do Planalto. Sérgio Ama-
rafl jestã preocupado com a imuecm
do goveráo. Segundo ele. depois de
paralisadas por vários anos. as
obras de construção de IS hidrclo-
tricas foram retomadas c ninguém
tomou conhecimento.

O >ic«-presidente Marco Maciel
inaugura, em Rwiíí» o prinH?iro dis-
trito da Comissão Nacional de tner-
gia Nuclear (CNEN) do Nordeste. A
estação integrará o sistema de tigi-
lància mundial que rastreia a reali-
/ação de testes nucleares.
e No Congresso, todo mundo já -a-
bc quem c a usscssòia c^uc nanioiA
um ministro casado. I le anda lodo
sorridente pelos cinemas de lirasilia
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ASSINATURAS EM SP

TEL.: (011) 230-0899

JORNAL DO BRASIL

TELEFONES PREÇOS DE VENDA AVULSA EM BANCA

redaçAo preço ím real
DÊPARTÃMÉNTÒ COMERCIAL LOCAL dusútew do«
NoticiJno 585-4566 local

cSlados 580 4049 . 1 w :'v

Anúncios poi Tolelone 0800^23-5000
AnúncjosFOnelxes 585;.4jr0;.53 MS MTiRS,pR.$C.pe. iOO 3 60
CIRCULAÇÃO ' 4 00
Assinaiuias novasGiande Rio  jjJ,"Assinaiuias demais Cidades 0800-23-878< Ce,ha.pb,pi.rm.
Atendimento ao Assinante 589 5000 HiAP,P»,ROiB„.I0. 2,50 5.00
Aiendimemo ás Bancas =8=

SwoSôí.ciosos,
AFP. AP. A» !ml;w »r«. (02?) •
SERVIÇOS ESPECIAIS: Rec.la Tel e Fu tÇBt) <»-'8Si •

CORRESPONDENTES: SlííS-Ml • P-»»à Tel twiisswoaa ef"
Acre. Alagoas. Bahia. Espi.no Sanio Maio Giosso (M1) # do Sul Toi
rfn Sul Minas Geta>s Paià. Pannà. Pernambuco. JSW332 « Fm (0S>l , hj , h
pLi L G 

"nde 
dü Sui. San,a Ca.anna No .... C""™

flor: Bufnos Aues. Caiacas. Lisboa, londies Ma (0*8) 23*-1566
dfi. México. Moscou. Nova toque. Pa»ts. Roma. lqJA5 dE CLASSIFICADOS

ciw«0 «.ftotowt* uc
SUCURSAIS cC^CAEWi* A* Ccçaü&}ty683
BRASÍLIA. DF Seio» Com Sul Od t B; K. £d RVch*iS» 6» ="
Dfnasa 2 anda. CEP 70398-900 TIL (061! 223 ™ üC4B^ni»;K 3A8&
5888 TELEXIOII
s'PAULO. SP Av Paulista, 777/15-' e 16' CEP /v '«dmot * Ctentt»*» donaronl» no
01311 914 TEL t011) 284 R133 TELEX 3/Slti ti*» do R» de Jww Aos atwd»*
BELO HORIZONTE. BH-Ay AtoMoPena. 1500/ ai2ÍUá ws»
7 andai - Centio - CEP 30130 005 FAX 1031) 1^,3, c.rcula no Estado do Rio d« Janeiro
271 7420 TEL (031)274 7377 

PETRÓLEO BRASILEIRO S-A.
PETROBRAS
MINISTEBIO Dt MINAS E ENERGIA essa

Dutoo o Terminais da Bahia, Sergipe e Alagoas
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N« 325.0 004.96.4

Objeto Serviços de Inspeção Operacional de Nayios no DTUASA. em Madre do

Deus, BA
Valor do Edital R$ 10,00

ZZZXZfc. obtenção do Edital: orBASAíSEDE. a Rua do Asfalto,

s/n', em Madre de Deus, BA. (Tel. . (071) 804-3205|.
Abertura das Propostas: 15/07/96. às 14 00 h. no end-MOça acima

O que é o JB Online
É uma edição eletrônica do JORNAL
DO BRASIL, disponível para usuà-
nos de computador. Consiste em
uma versão sucinta do jornal im-

presso, com textos e fotos, além de
informações que complementam
reportagens publicadas.
Como ter acesso ao
JB Online
Através de uma conexão á rede
mundial do computadores Inter-
net e programas específicos. No
Brasil, o acesso à Internet è feito

pelos provedores de acesso
Atualmente,existem cerca de 300
espalhados pelo pais. O endereço

(URL, no largão da Internet) do JB
Online è http://www.jb-com.br
Correspondências eletrônicas
também podem ser enviadas ao
JB. através do seguinte e-rnatl
jbífi ax.apc.org
Como achar complementos
do jornal no JB Online
A marca JB Online e o número,
que aparecem em certas reporta-
gens do jornal, indicam que há
material complementar na edição
eletrônica. Ao entrar no JB Onli-
ne, na Internet, è só clicar sobre
a mesma marca que aparece na
tela e procurar o número corres-

pondente, para encontrar o com-

plemento (geralmente mais inlor-
mações sobre o mesmo assunto,
integra de documentos etc).

JORNAL DO BRASIL S A 1996 30 POC!
otít?dadosoup'í

i. foiot

3

| JORNAL DO BRASIL I

I ASSINATURAS EM SP I

I TEL.: (Oil) 230-0899 
|

E



 
~ ~~ JORNAI. 

DO HRASIL n
SI (iUNDA-l 1 -.IK A. ID DE JUNIIO !>l. IWf> BRASIL

Italianos chegam 
para 

interrogar mafioso

n Dois nrocuradores e um coronel dos 
'carabinieri' 

tentarao arrancar do ex-chefao Antonino Salamonc segredos da Cosa Nostra
,|J  Sflo Paulo — Roberto Fausli

 ,, ,  ¦—MMiTiirrrn——tt 4 'A
ANTONIO X1MUNBS ^ K |||H ===== """*

coronel dos PfliS 1 paicllSO
ctinibiiiicri — a policia italiana—. iTi* i*1 A**

dos iiioliosos

Ciido trafico dc dro^uis. Ele con- ^^^^^Sh§Sbr tcs da cstirpc '"Tl Jlp^l
scguiu a nacionalidadchrasileira c 

jjH^^jjHB'f dccheloesda 
HBBx':/*®»

eseapou da cxtradigao, pedida pe- Im|P||bB|^^| f| WffijliL ^ . » ®jS^O|pj mafia prcsos no Brasil na ultima
la lustiga italiana c negada pcla |W decada. Antes dele, ja haviam cai-
brasileira. alegando condigoes de jfc<rai| -'^Saf flal f do nas garras da Policia Federal
saude preearias. JHB ¦ »ra|lft •. ''*11 ¦ B 

MM I , 9 Tommaso Buscetta, Umberto
Esta c a segunda vez que o pro- £ fl ¦ fwlf 

1 iBPjPr Ammaturo. Paolo di Angelo Sor-
curador Gioacchino Natoli, de 49 i ..! Illlf is|? M'¦ - jSMilfc prendente. Vicenzo Cultrera,
anos. vein ao Brasil ouvir o mafio- W jl 

'%m Francesco Toseanini. Marco Pu-
so \ primeira foi em junho de BBR .|^FfflgjBjMK&'^TBHjP^R'gjgH^ 

|V !§* Mfk <*SH| gliese e os irmaos Renato e Bruno
\gora. ele qucr informaijoes |jl|MMMBK "' '*"*' I ''fHP'-! Torsi,

mais detalhadas sobre o crime or- HH^pr';'" I "fem-f Segundo levantamento da ln-
yanizado na Italia. | 

" • \ |Hg§ , jjl bS9h| i 
'• terpoF 

(Policia International), o' 
Antimafia — Acompanha BMMMH Bfe^^WPW8fPIW^i!^Bft jWj|' 4 VJW. Brasil se tomou o maior refugio

Natoli o procurador Roberto Sea- ^R'j^B BEMEe Jt B 
"-'¦Ls 

-i 
ft "SB'^HW dc mafl0S0S italiano& na America

pinato. de 44 anos. Ambos per- |H|Hhm^' 4 ~ m ' 
fai Pfc, ,'j & 

'-pt 
aBwe iio Sul. Ate o am> p.i>.ad.>. a ;W-.<

teneem a 
I'^^° ^iSl!"it^i 

A"1^ 
^

pUojuizCjiovanni lalcone, *|ssas 
'?*J: eaniza^s 

enminosas.sinaoo na cidade de Capaci. em MSm^SSsk,^ «. .' -"i...yipB^S . ,- e ,, >.l '* i Cosa Nostra.
Rfiw^S-; .vV">sl<3-MM3&m-- ¦ .¦'¦¦ ^>»yr?'i'y4WBMWB »•'<> v- -WwM H I HHHHHi Antonio Salomone.e o terceiro nome do erupo. , »*n Tr»: ; "- f *

Seeundo Natoli, o procurador- HH| ' : '«EW PIWP .j\ Salomone foi preso em Sao
chele (iiancarlo Caselli. das HBHWMMI/ •.^.%aJmS Paulo em 20 dc abril de 1993.
alitoridades mais protegidas da Si-afmtto 

' 
/•.''. Witoli c I'cll^rini nilo i-evchiram Itk itl ontlc sctv fciio o murro^atorio tic Sahimonc, que Inv nc^uht sua i xtnuli^lo para a Italia Natural de Palermo, na Sicilia,

Italia, nao participara do interro- morava com a segunda mulher
gatorio. 

"(asclli 
preleriu liear na T • *» , .r\ 1*1 * em um apartamento que ocupa

India. Nos levatcmos a ele o 
|a- J\\\Z (fllC eilfreiltOll die DaZllCa IHiei'a equipe lodo o dec,mo andar de um edi-

terial coletado'. inlormou ,- ,¦ i u-' ft ili f\mdo
Natoli prove quo nao sera lacil J() N~ nn militante do \oluntanado religioso. tado italiano, que resistira aoassal- rou t aselli pouco depoU dc assu- ,c,0i 1 0 'U"° ' 

\ . _ .
fazet Salomone I'alar. ja que se t irt 0nd.-nte iniciou sua carreira ha 29 anos. c<>- to eonvcrgentc do terror de esquer- mir o cargo dc procurador-cheie Paraiso. Ele loi preso a^ 7 10-

t rata de tun dos mais duros qua- HO\t \ No elenco dos homens mo auditor c auxiliar ludkiario no da e dc dtretta prcservando a iegah- de 1 a let mo. o mats pertgoso e ras, ao voltar de um passeio pe-
dros da cupula la Cosa Nostra do ni,Us odiados pcla C osa Nostra, a tribunal de 

"I urim Foi tambem um dado democratica indeseja\el eniprego que se pode |0 pjrqU0 j0 Ibirapuera, de cal-
I'alormo. jjjffito com (iiustpjff mae do todas as mafias, o procuia di>^ mais atnos animadorcs |p \0 Conseco Superior da Ma- bfarecer a um italiano. i;ao e tenis
Bartolmo. Sahatorc (ireco c Sal- dor-chele J Palermo, (iiancarlo . C,rupo \bele. #vi»iento respon- 8is(ratuni CaseIJi viveti durante , N, l> u.m empregt. d&icjapc- c |itado no |,vro
vatore I a Barbera Caselli. ocupa um dos primeiros lu- savel, mmJiiiwrsua wla olrtJfff. ' 

,wv.r,-.„ lo juiz de cahelos nrancos. que , ,
Rotatoria 0 infrrogatol gares Em outros tempos. Buandl uniNcrsidade da rua. que promoveu ^uatrw 'uu's 1 IKI" d 

\ 
f 

, 
ficou na Italia e daquieomanda a ("•«•./; Cosa \ostni, cscrito pelo

rio do Salamono sera ®ssi\el por- aJ policias cram muito menos pre- cursos de alto itivcl para jovps e q|f 0 aprovunaria do alermo e ua equip que chegou ontem a Sao juiz (iiovani Falcone poucos an-

iquea V Vara Criminal damistica paradas e o I >tado italiano mais velhos do um bairro popular de mafia. Heito por scus colcgas. >en- Paulo para cumprir outra missao tcs de ser assassinado, em maio de

f ederal em Sao Paulo aceitou a \ulneia\el no combate a crintmali- I urim.  tiu->o na obrigavao jmposstxel: lazer-com que o ex- 1992, conto a pesoa que teria sido
carta rotatoria dos procuradores. dade organizada e ulobali/ada. Mas foi so nos 

O nroourador ^raJ 
^ Pro,,»a; chelaoAnton.no Salamono tale c encarrcBa(ia pela mafia dc matar

() juiz brastieiro laniamoto (K pr i- PfiVelmente um^os muitos aten- anos de chumbodo U proturau ae Mwkvop,, 
j. di?il 

0 que sabC; pi,r «er u,io c 
; Dc acordo

mono nome nao loi inlbrmadoj f"#1-10 
lcria con" U'rrornsmo politao GioaCChlllO . '' f 

°P°r ° 
r - com o livro Stlomone tona se, n Mimado. que (iiancarlo (aselli oas mtrigas qtk taiai- dos prcsontcs e tavores Icitos e : ^ If « IS.aiompaina . o «¦ 1 .-• ' 

('.intra esse jui: Caselli. Itomem comevou a ser conhe- Natoli dissc (1UC "aram por desestabili- recebidos pelo sonador c e\-pri- recus.ido a realizar a operavao.
() local do nucrrogatoiio nao 

^ . elccantc,| lartos c bem cido |vla maioria dos 
' 1 za-I| Dcsigngo para me|ro ministro GiuliO; Andreotti Buscetta prcstou depoimento a

loi dnulgado. mas e pnn.ni que lrat'ai|0s ca'belos brancos que con- italianos. I m 1974, 1130 SCttl lllCll o comite aminiaha do dc cheloes e amigos mafiosos. Justiva italiana no qual responsa-
pfja.^,ira/ 

'Imin'!' a"H a 10 trastam com sou rosto jo\cm e sere- loi tlesignado juiz ins- consclho. C aselli loi Um respeitavel juiz dc cabelos bilizou o ex-primeiro-ministro
je ao esta descartada. porem. a m u-ntaram quase tiido: ate um triltor de um mquen- tOnunttr conquistado polo tra- braiK0S> 

qUc M, a|,andona a so- Qiulicf Andreotti. da Democracia
hipotese de que o depoimento seja aUJL com ha/ucas c pcquenos to sobre o grupq tor- SalainotlC a i'alar 

"V ,u,r°,oVan* bnedadc e a austendade nas ar- c nsia deestar envolvido na mor-tomado na casa de . alamoik .hi ni|SScis contra um quartel ondeffi- rorMa Brigadas \er- " ni 1-aicone. Iigura e.x- quibancadas dos cstadios de futo- , 
' 

> r )os Alberto D tl-oni uma cliiuca, ja que o i\-«. k c Ncna jX.rnollar por Miiicsiao do es- nielhas. l oi lanibcni o tlldo 0 QUC SUbc poncnctal da equipe quanj0 j0l»a 0 elube de sua 1 c 1 u L ' 
.. . ,

mafioso esta em iraiamenio con- ijucnl;j ^ s||ura,Ka qyC> d,a c n0i- memento da primeira  do tribunaj de Paler- jnfallCKU 0 velho Torino. Ou nos la c hlcsa e do JorTiallsta lMm0
tra o cancer. to. zela por sua iiilegridadc, expcncncia de um mo, assassinado pela joaos do campeonato mundial de Perorelli. Segundo Buscetta, os

Os proct.radoies contaram que Nascido ha 57 anos inima cidadc /'""/do magistrados que para en- .Cosa Nostra em 1992 lutebol de 19S2, quando assistia dois foram mortos porque tinham
Ha corca do 20(1 mafiosos arrepen- t|0 none da Italia Mcssandiia, pen»aruma artfculada organizavao Para mini. I alcone represen- as cxjbiVoes da selevao brasileira provas do mteresse de Andreotti
dulos na Italia, ontre eles Tomma- rcgiao do Piemonte (iiancarlo triminosa, dccidiu trabalhar em tava cntao o que agora representa g| Socrates e Junior. Principal- na morte do lider democrata-cris-
so Buschetta. amigo de Salamonc, Caselli e unanimente rospeitado co- cqujj^e. linda malv um vcrdadciro e inal- 11!cnk. dc Socrates, que foi joga- tao Aldo Moro, sequestrado e
e que tambeni viveu no Brasil. mo um dos magistrados mais cul- Nos anos SO, quando a Italia v,ulvau,j §)de|0> sobret®o pelo dor da l iorentina e a qucm o juiz executado pelo erupo terronsta
Buschetta colaborou com a Just,- tos, compctentes e honestos de set. hvroit-se do pe.idelo do errons- 

^ trahaJbo extrema- Giancarlo Caselli sempreClassifi- de esqucrda Brigadas Vermalhas,
ca italiana daiu o nlormacoes pais e da I uropa. 1 ilho de o|vra- mo. (aselli e sua equipe dc magis- 1 ut tsqutiuo uuguuas

wlii, rios humilda.  i,;«l« dc r»rim ur.un ,ndm,l,s ™f»"' P""1"""' <««*' «•» »» »»' 
|«w» |=IM| 

*> cm 1978.
a visor no Brasil ox-brillianto ahmo dos salesianos. entre os mclhores defensorosdo F.s- \entar: o pool antimalia . deda- lutebol. —
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Italianos chegam 
para 

interrogar mafioso

País é paraíso

dos mafiosos
Antônio v>

Salonione, *».¥/

rSr||QS
tes da estirpe MM qjy fln
dechelõesda ®®"" Tn'T_
máfia presos no Brasil na ultima
década. Antes dele, já haviam cai-
do nas garras da Policia Federal
Tommaso Buseetta, Umberto
Ammaturo, Paolo di Ângelo Sor-
prendente, Vicenzo Cultrera,
Francesco Toscanmi. Marco Pu-
gliese e os irmãos Renato e Bruno
Torsi.

Segundo levantamento da In-
terpoí (Polícia Internacional), o
Brasil se tornou o maior refúgio
de mafiosos italianos na América
do Sul. Até o ano passado, a lista
apontava que pelo menos 15 che-
fões do crime organizado estavam
escondidos em São Paulo. Todos
eles integram as mais famosas or-
ganizações criminosas, entre elas
a Cosa Nostra. como e o caso de
Antônio Salomone.

Salomone foi preso em São
Paulo em 20 de abril de 1993
Natural de Palermo, na Sieilia,
morava com a segunda mulher
em um apartamento que ocupa
todo o décimo andar de um edi-
ficio do bairro paulistano do
Paraíso. Ele foi preso às 7 ho-
ras, ao voltar de um passeio pe-
lo parque do Ibirapuera, de cal-

çâo e tênis
O mafioso é citado no livro

Cose di Cosa Sostra, escrito pelo
juiz GioVáni Falcone poucos an-
tes de ser assassinado, em maio de
1992, como a pesoa que teria sido
encarregada pela máfia de matar
Tommaso Buseetta. De acordo
Com o livro, Salomone teria se
recusado a realizar a operarão.
Buseetta prestou depoimento a
Justiça italiana no qual responsa-
bilizou o ex-primeiro-ministro
Giulil Andreotti. da Democracia
Cristã, de estar envolvido na mor-
te do general Carlos Alberto Dal-
la Chies! e do jornalista Mino
Perorelli Segundo Buseetta, os
dois foram mortos porque tinham
provas do interesse de Andreotti
na morte do lider democrata-cns-
tão Aldo Moro, seqüestrado e
executado pelo grupo terrorista
de esquerda Brigadas Vermalhas,
em 1978.

O procurador

Gioacchino

Natoli disse que

não será fácil

convencer

Salainone a falar

tudo o que sabe
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A única maneira

de você ficar fora

dessa promoção é o

João Bafo-de-Onça

rasgar suas fotos.
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Venha assistir à seletiva da Paraolimpiada de Atlanta. em que mais de 700 atletas portadores de deficiência de todo o pais estarao disputando diversas

modalidades. 6 uma vaga na delegação brasileira, demonstrando todo o seu tatento. técnica, garra e principalmente a sua força de vontade^Faça como o

Pele e vários artistas que já confirmaram presença na abertura, dia 11, às 10 horas no Estádio Célio de Barros, Maracana. Venha e traga a sua torcida.
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Venha assistir a seletiva da Paraolimpiada de Atlanta, em que mais de 700 atletas portadores de defici^ncia de todo o pais estarao disputando diversas

modalidades. 6 uma vaga na delegate brasileira, demonstrando todo o seu tatento, tunica, garra e principalmente a sua forqa de vontade. Fa a mmo o

Pele e varios artistas que ja confirmaram present na abertura, dia 11, as 10 horas no Gstadio Celio de Barros, Maracana. Venha e traga a sua torcida.
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Amargo Pesadelo
.« . -v i \ t*ii • >A I i i >*\ ri [* A

O 
pequeno vídeo amador, de agosto de

1986. sobre a festança do batizado da

lllha de Castor de Andrade com Ana Cristi-
na Bastoff sua ex-mulher e atual desafeto,
vale um milhão de palavras como confirma-

Çà| da escandalosa promiscuidade existente
entre a alta cúpula da polícia e o crime

organiza d oi
No Hlmete, o famigerado delegado El-

son Campello, encostado por denúncias de

corrupção, mas na época um dos homens
mais poderosos da cúpula policial, aparece
sentado com Castor de Andrade e Aniz
Abràao Davi, o Anísio, muito à vontade,
comendo e brindando.

As demonstrações de deferência e até
reverencia ao copo di luííi i ctipi sào tnlu-
siásticas, como quando Campeio, ao chegar
no salão, diz a mulher que o acompanha,
refermdo-se a Castor e a Anísio'. Vamos ser
saudados pelos deuses. Depois, vendo o

padre Max. festejadi pelos bicheiros, acres-
centa: "Agora, completou a trindade. 

' ( as-
lor trata Campello como homem dele, diz
em fiem ele deve votar, chega mesmo a

pespegar-lhe um beijo mafioso.
Nada disso é novo. O JORNAL DO

BRASIL tem denunciado exaustivamente
ao longo dos anos a existência de uma
"polícia do Castor". integrada por dezenas
de policiais e seus satélites no bolso do
meliante.

Assim se explicam os vergonhosos privi-
légios de Castor na cadeia, suas incríveis
absolvições interrompidas pela juíza Denise
Frossárd. o fato de que comanda sua família
da prisão, e que. até agora, permaneça em

prisão especial, embora seja reincidente con-
tuma/.

I udo isso desonra a nação brasileira e

justifica plenamente as manifestações de rua
no exterior contra "a sociedade sem leis em

que ns Campellos e seus amigos bicheiros

nos transformaram. Uma sociedade leniente
com assassinos, mafiosos, traficantes, não é
uma sociedade séria e respeitável.

Como é possível que o delegado Elson
Campello. que recebe cerca de RS 7 mil sem
fazer nada, depois de tudo isso ainda não foi
demitido a bem do serviço público? Afinal,
este vídeo que só chega ao conhecimento do

público em virtude de uma briga de ex-ma-
rido com ex-mulher, vem confirmar a exis-
tência de relações despudoradas entre os

principais marginais e os principais policiais
do Rio nos últimos 10 anos.

Essas relações eram muito intensas em
1986, tendo atingido o auge quando o go-
vernador Moreira Franco recebeu em palá-
cio a cúpula do bíclio, ao final do seu
mandato, em 1990. Situação que o prócer
do PMDB teve o desplante de comparar
com a audiência da rainha da Inglaterra aos
beatlesl

Moreira Franco não é mais governador,
Nilo Batista não é mais secretário de segu-
rança, Elson Campello é carta fora do bara-
lho e Castor de Andrade está na cadeia.
Mas o vídeo de Ana Cristina Bastos nos traz
de volta as cenas de um amargo pesadelo
que ainda não se desfez por completo.

Volta e meia. o pesadelo volta com a
noticia de que bicheiros condenados a mui-
tos anos foram soltos por bom comporta-
mento, quando se sabe que eles violam siste-
matieamente todas as normas da prisão. O

pesadelo volta quando se sabe que os bi-
cheiros dão festas na cadeia e saem a hora

que bem entendem graças ao suborno e i
leniência.

Está na hora de a sociedade se compene-
trar de que esses homens não sãi| simples
contraventores, são criminosos corruptores
e muito bem organizados, e como tais de-
vem ser tratados.

Utopia e Terror

A 
noticia de que o líder do grupo guerri-

lheiro cambojano Khmer Vermelho,
'ol Pot. morreu de mataria aos 68 anos. nas

sel\.is da província de Battambang, encerra
um dos capítulos mais macabros da história
do século 20. Entre abril de 1975 e janeiro
de 1979. esse ex-universitário na França e
admirador de Mao 1 sé-tung, esvaziou as
cidades de seu país e translbrmou-o em um
mande campo de trabalhos forçados em
nome de uma tenebrosa utopia igualitária.

Pol Pot orquestrou o massacre de dois
dos sete milhões de habitantes do Camboja.
A sua Angkar(a organização) foi um apare-
lho anônimo e implacável que procurou
erradicar a ferro e fogo, simultaneamente, o
capitalismo, o regime de propriedade do
campo, o espirito colonial francês e o que
julgava ser o obscurantismo budista.

Para Pol Pot, o mal era a cidade, por
isso tentou liquidá-la. Quis um estado rural,

produtor de arroz, sem propriedade priva-
da, e eliminou o comércio e a indústria. Quis
apagar a memória de um passado odiado, e
destruiu os livros. As bibliotecas viraram
chiqueiros e o capim tomou conta das ave-
nidas das cidades.

Morria-se no Camboja ao menor gesto
de insubmissào Morria-se por um nada. Qs
crânios se empilhavam ao longo dos rios,
em nome de um luturo radioso. Angkar
fuzilava jovens e velhos, homens, mulheres e
crianças. As cenas do filme Os gníos do
silêncio em nada exageraram a tragédia
cambojana. Em menos de um ano. milhares
de mulheres gravidas e bebes de menos de

um ano morreram. Os doentes eram lança-

dos fora dos hospitais e partiam com maças

e muletas e se arrastavam até morrer. Os

remédios, tidos como outra invenção capi-

talista. tiveram seu uso proibido.
Nunca houve utopia tão fanatiea e cruel,

até que o ditador sanguinário fosse deposto
em 1979, por intervenção do Vietnã, e

desde então se refugiu nas selvas de Battam-
bang. Raramente um pais lera dado um
espetáculo tão trágico quanto este. Os fran-
ceses ficaram chocados que seu sistema de
ensino superior pudesse ter produzido um
monstro trio como Pol Pot. E nunca foram
tão manifestos os misteriosos laços que
unem o igualitarismo á utopia e ao terror.

Ajuste Necessário

Diante 
da penúria financeira da União,

forçada a cortar verbas e programas
da área social por insuficiência de receita, é
natural que o governo se preocupe, por
questão de eqüidade, em controlar melhor
as contribuições das empresas estatais aos
respectivos fundos de pensão.

A redução das contribuições das empre-
sas estatais em volume igual ao recolhimen-
to dos empregados é medida de justiça so-
ciai. Seria inconcebível que as estatais
diminuíssem o recolhimento de dividendos
ao Tesouro (que poderia redistribuí-los para
a área social) porque estão contribuindo na
base de dois para um para seus fundos.

No passado, o nível médio de contribui-
ção foi ainda mais generoso: era de sete para
um, no começo dos anos 80, quando a
criação da Secretaria Especial de Controle
das Estatais também serviu para disciplinar
este tipo de contribuição. Havia estatais
pagando 14 para um.

Como boa parte do patrimônio desses
fundos teve origem em contribuições públi-
cas, é também natural que o governo, por
meio da Secretaria de Previdência Comple-
meritar, fiscalize e acompanhe todos eles.
Não apenas pela vinculaçãò ás estatais, mas
pelo fato de que movimentam recursos vul-
tosos (RS 75 bilhões) que envolvem o patri-

mònio de terceiros: os empregados. O prin-
cipio da lisura e transparência na
movimentação de recursos de terceiros è o
mesmo que obriga o governo, através da
Susep, a fiscalizar as seguradoras, monte-

pios e empresas de capitalização, e o Banco
Central, os consórcios e as instituições fi-
nanceiras.

A função estratégica desses grandes in-
vestidores institucionais, que dominam as
bolsas e os mercados financeiros do Primei-
ro Mundo, está se repetindo no Brasil. Para
consolidar-se como economia estável, falta
trocar o capital de empréstimo pelo capital
de risco, que proporciona recursos não in-
flacionários para os investimentos e a cria-

ção de empregos. Os fundos de pensão são
instrumento fundamental para esta mudan-

ça. . - ,
A maior transparência na atuaçao de

grandes investidores no mercado de capitais
só pode ser benéfica para a sociedade. Os
filiados dos fundos e os demais participantes
do mercado financeiro só têm a ganhar se
forem corrigidos os défieits atuariais e afas-
tadas as suspeitas sobre os fundos de pen-
são. Sobretudo pelo efeito didático que sua
saudável atuação pode oferecer para provar
a vantagem do regime de capitalização na
Previdência Social oficial '
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A OPINIÃO DOS LEITORES

HSE
Neste momento de indignação geral

pelo atendimento criminoso prestado na
rede "privada" de saúde aos pacientes
renais crônicos e aos idosos venho expres-
sar meu profundo agradecimento a equipe
médica e á enfermagem do CT1 do Hospi-
tal dos Servidores do Estado. Meu avô de
90 anos foi internado em estado grave
naquela unidade, tendo alta em boas con-
dições de saúde, apôs 21 dias de um ateu-
dimento digno e competente.

O serviço público enfrenta toda sorte
de dificuldades, destacando-se ,i falta de
verbas e a campanha de desmora|i|açao
promovida muitas vezes pelo propno go-
verno. Entretanto, foi justamente cm uma
unidade pública de saúde que uríi aposen-
tado da Previdência, com 90 anos e um
salário mínimo de renda, recebeu atendi-
mento de primeiro mundo. Roberto V.
Medronho Rio de Janeiro (Via lnter-
net).

Adib Jatene
(...) Ninguém desconhece as qualidades

profissionais do di Adib Jatene e seu

profundo conhecimento das solisticadas
técnicas cirúrgicas Mas não temos garan-
tias para acreditar que estes louváveis cré-
ditos o qualifiquem para segurar o leme de
um navio que Ia/ tanta água como o
Ministério da Saúde. ( ) Hoje vemos o
ministro empenhado na aprovação de
mais carga tributária para a população, e
os benefícios, certamente, serão uma
maior roubalheira no sistema de saúde.
(...) Oscar Hugo Olivarcs — Rio de Jaríei-
ro (Via Internet).

?
O ministro da Saúde ainda não conse-

guiu esclarecer todas as vergonhosas frau-
des que aconteceram recentemente. Mas
continua insistindo no imposto que nos
obrigará a pagar. (...) Por que os justos
devem pagar pelos pecadores? O ministro
e famoso porque opera corações. Mas,
agora, decidiu fazer com que o povo co-
mece a sofrer do coração. (...) Dee Heyga-
te — Rio de Janeiro.

?
Embora não seja médico por profissão,

faço pesquisa em medicina e ciências nté-
dicas, e hoje trabalho dentro do Hospital
Universitário, como professor e cientista.
Leio quase diariamente o JB Online e até

já enviei cartas para esta redação. O JB

parece-me um dos poucos veículos com
equilíbrio para fazer análises políticas,
sem tendenciosidade. Por isso me animei a
escrever.

O atual ministro da Saúde é pessoa
séria, honesta e inteligente. Pessoalmente,
não consigo entender por que Sua Exa.
resolveu adotar como tábua salvadora das
verbas da saúde mais um imposto, não
bastassem os que já temos. A classe média
sofre para financiar este país. quando to-
dos sabem que os empresários pagam,
relativamente, pouco imposto. (...) Paulo
Roberto Elias — Rio de Janeiro (Via lnter-
net).

Gabei ra

Gostaria de agradecer a publicaçao da
entrevista intitulada O Semeador de
Idéias, na revista Domingo. Eoi ótimo o
aproveitamento de nossa conversação,
mas há um pequeno erro a reparar. Jamais
afirmei ser o funcionário da Embrapa um

pobre homem de cor. Usei a palav ra buro-
crata e não homem de cor, o que tem um
eonteúdo bastante diversòl A frase esta
registrada na fita que gravamos no restau-

rante do hotel em Brasília. Para mim, essa
reparação representa muito porque a ex-
pressão pobre homem de cor representa
uma contradição com minhas idéias e mi-
litância anti-racista. Deputado Fernando
Cabeira Brasília (DF)

Barulho
Venho solicitar às autoridades que cot-

bam o crescente abuso do Colégio Ceàt
em Santa Teresa. Em su.ts festas ao ar
livre, o colégio usa aparelhagem profissio-
naf Com som altíssimo, mantendo os mo-
radores da viziijjiança acordados das 22 às
5 horas da manhã. (...) Lembramos que o
colégio fica em zona residencial. (...) Adua
Nesi Rio de Janeiro.
Título de eleitor

No dia 20/7/95, então com 16 anos,
resolu tirar meu titulo de eleitor (...) H6-
je, aos 17 anos, quase completando IS.
nem sei qual e a cor do documento. I udo
isso porque na zona eleitoral 105 a Boa
vontade de formar futuros eleitores é nula.
O TRE garante que num prazo de 90 dias
o seu título está pronto. Quero informar
que, em 30» dias, nem sombra do titulo.
Ioda vez que vou ao I orum sou informa-
da de que o documento não está pronto
Será que em outubro eu poderei votar?
Henedina Gabriela dos S. Teixeira — lta-
«uai (RJ).

Transporte
(...) O Metrô aumentou o preço das

passagens em até 50% (de RS 0,80 para
RS 1.20 bilhete duplo). Está mais caro
que os ônibus Alega que é um meio de
desestimular o uso do sistema. (...) Quer
dizer que a culpa do serviço de terceira
que o Metrô tem oferecido e do usuário?
(...) E depois que o serviço se normalizar o

preço das passagens vai cair para niveis
mais razoáveis? Sérgio Henrique Martins
— Rio de Janeiro (Via Internet).

?
Gostaria de expor minha indignação

em nome de todas as pessoas que costu-
mam utilizar o ônibus da antiga empresa
Ponte Coberta, agora chamada Elores. E

que o preço da passagem do ônibus que
passa pela Estrada de Madureira. em No-
va Iguaçu, com direção a Sepetiba, au-
méntou de RS 0,55 para RS 1,68. Houve
outros aumentos abusivos feitos pela mes-
ma empresa, mas registro apenas o do
ônibus que costumo usar. (...) Marcos (i-
teli — Rio de Janeiro.

A Viação Maua é a única a explorar a
linha Alcântara—Méieif Por essa razao, a
empresa trata com absoluto descaso seus
usuários, que amargam de 30 minutos a
jHjS) de espera (aconteceu comigo no dia
5/6). Os ônibus são poucos, em compara-
ção aos inúmeros da mesma empresa que
fazem a linha Alcântara—Niterói. (...) Iâ-
nia Maria Moreira da Siba — São Gonça-
lo (RJ).

Cartas para esta seção Av Brasil. 500. 6° andar
CEP 20949-900 Rio de Janeiro. RJ FAX-021-580-3349

As cartas serão selecionadas para publicação no todo ou
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o QUE ELES DIZEM

"Cerca de 2,5

milhões de curdos

são refugiados em

Ám
Cristina
Bustos

Moreira
"Ele ainda não foi j

eliminado porque
está preso"

|Ana Cristina Bnstos Moroirn, o-com-
pàniteirn do bichoiro Castor do Artdra-
do, sobre o destino do contravontor.
Ontem no JB)

"O Brasil é um país
de velhos"

(Renato Veras, psiquiatra e diretor da
Univ<>rsldndo Aborta da Terceira Ida-
do — Unnti Uerj Ontum no JB)

"O Brasil é um dos

países mais visados

pelas organizações

mafiosas"
(Walter FarÍQaniello Maíôrovítcb, jui?
paulista e um dos maiores estudiosos
do crime organizado Ontem no JB)

seu pais
»»

(Yasar Komal, oscfitof turco, quo par-
ticipa da Conlorôncia Habitat 2. om
Istambul Ontem no JB)

"Até 1993, o povo

parecia ter se

esquecido de

Gorbachev"

(Mikhail Gorbachov. que apesar dos
fracos resultados nas posquisas. so-
nha em conquistar a presidência da
Rússia Ontem r>o JB)

£> 1

14
Mikhail
Gorbacbc*

A globalização faz

surgir novos temas

como desenvolvimento
econômico cooperativo.

Opinião

JORNAL DO BRASIL

Inovadora paixão pelo 
Rio

cnlt-.ic rriíinrin

A esquerda

e a 
globalização

JOSÍi GF.NOINO ?

Os 
partidos tic esquerda, de modo geral, vem apresen-

laudo uma posição refrataBa ao fenômeno da globali-
zação. Alguns chegam a ppor-se a globalização como se ela
fosse uma invenção do ncoliberalisino. Ocorre nisto a ado-
Vão de uma postura idealista que não consegue perceber que
a globalização c um lenôme® estrutural objetivo e o
neôliberalismo um programa politico-ideológico que procu-
ra st' adaptar a ela Falta a esquerda o sentido da renovação
e a percepção de que o mundo está passando por uma

profunda revolução que atinge desde o dia-a-dia das pessoas
comuns ate as formas de existência dos listados.

O neoliberalismo, que pauta a agenda dos lideres num-
diais, privilegia os temas cconõmtco-lmanceiros. as questões
de segurança, do comércio internacional, das soberanias e
ilos blocos econômicos c comerciais. Mas 6 um grave erro
supor que a agenda da globalização se esgota na equação
scgurança-cconomia-finanças-coméreio. Acontecimentos
como a Conferência de Pequim sobre a Mulher e o Habitat
11 que se realiza na Turquia são testemunhos de que a
globalização abre uma imensa agenda social Se e verdade

que na Conferência Habitat 11 os prefeitos do PI estão
desempenhando um papel destacado, isto se deve mais aos
seus aprendizados empíricos do que ás orientações progrn-
máticas.

A globalização, sem anular temas da velha agenda como
os ila segurança e da relação entre Estados laz surgir novos
temas como desenvolvimento econômico cooperativo, direi-
tos humanos e meio ambiente. Isto permite que não so os

governos tenham um papel ativo nos lóruns internacionais,
mas também que as ONCis. as entidades da sociedade civil e
os partidos políticos formulem suas gropostas. Ou seja, a

globalização, em alguma medida, democratiza a agenda
internacional abrindo espaço para novos atores. Os direitos
humanos deixam de ser abordados a partir de uma perspec-
tiva abstrata para serem vistos como direitos concretos dos
cidadãos específicos de cada pais. Os protestos e as cobran-
ças que são feitas ao Brasil sobre os massacres dos sem-terra
e dos meninos de rua são exemplos desta nova abordagem
dos direitos humanos. Quando se discute o direito | mora-
dia como um direito humano, também se ilustra como a

globalização força a tradução dos direitos humanos abstra-
tos em direitos concretos de cidadania.

A esquerda deve percebei que na agenda da globalizaçao
estão em confronto duas perspectivas de humanidade e que
se deve tomar partido diante delas. IX- um lado. temos a

perspectiva da competição selvagem e excludente, da migra-
 çào fantástica dos capitais finan-

cciros para onde possam realizar
maiores lucros independentemen-
te dos custos sociais, da exaüer-
bação étnica, do particularismo e
da criação de uma elite interna-
cional beneficiária do novo pa-
drão de desenvolvimento. IX- ou-

———————— ,r0 ia(j0i temos a perspectiva da
cooperação internacional, da democratização do acesso aos
benefícios tecnológicos, da busca de soluções para os pro-
blemas mundiais do meio ambiente e da pobreza.

A segunda perspectiva, humanista e universansta, assume
o ponto de vista de que a outra face da concretização dos
direitos humanos é a mundializaçao da cidadania. Esta
realidade indica que é preciso repensar a reestruturação dos
organismos internacionais. É certo que os organismos de
segurança internacional, de comercio etc., precisam ser re-
formulados e novos organismos de controle das movimen-
tações financeiras internacionais precisam ser criados. Mas
tudo indica que as questões de meio ambiente, de direitos
humanos e de desenvolvimento e cooperação internacional
precisam de organismos coordenadores permanentes.

Somente a afirmação de uma consciência mundial que
miiíte em favor da perspectiva humanista e universalista e

que seja assumida por movimentos sociais, por ONGs. por
partidos políticos, por religiões etc., poderá traduzir-se num
movimento de pressão capaz de mudar a postura cinica dos

poderes econômicos e políticos mundiais que só se preocu-
pam com arranjos seletivos, que excluem soluções efetivas

para agenda social da humanidade. Acredito que assumir a
agenda realista dos direitos humanos, do meio ambiente e
do desenvolvimento e da cooperação internacional é um
caminho de renovaçao do ideário da est]uerda, sem cair nos
velhos esquemas utopistas.  _ —— . oapgiado ijKleral PT/SP

ALCIONE ARAÚJO ?

T7 urgente e indispensável que se as-
Pj sista a No verão de 1996..., espeta-

culo de Adcrbal Ereire-Filho, em cartaz
no Teatro Carlos Gomes, como uma
obra absolutamente inovadora, apesar
de algumas opiniões em contrário — ou
justamente por causa delas.

E diante do novo, sobretudo o novo
na arte. pode-se: a) assistir de coração e
mente abertos para fruir as emoções
com as surpresas do inesperado e. só
depois, fazer-se as perguntas? que Goe-
the propôs: o que o artista quis dizer?
Disse-o bem? Valeu a pena ter dito? b)
dizer que está adorando igual todo
mundo lá na praia; c) sair correndo,
como dizem que faz o diabo diante da
cruz; d) enfiar a cabeça na areia, como
dizem que faz o avestruz diante da rta-
lidade; e) assistir placidamente, certo
de que nada daquilo tem a ver com
você, o que é o mesmo avestruz, antes
de ser psicanalisado; f) armar-se de pau
e pedra e massacrá-lo aos primeiros
desvios não convencionais; g) odiar,
igual todo mundo lá na academia; h)
matar e comê-lo, como di/em que faz o
canibal na crença de incorporar as qua-
lidade do morto; i) inú-
meras outras, inclusive
esta que acabou de lhe
ocorrer, certamente
mais criativa do que as
minhas, e que inaugu-
ram o jornalismo inte-
rátivo.

£ nova a linguagem
encontrada por Freire-
Filho para a sua cscan-
caiada, irreverente,
apaixonada e trans-
gressora dectóração de
amor ao Rio — uma
cidade tão cortejada e
mal-amada. festejada e
a b a n d o n a d a . q u e
aprendeu a desdenhar a
sedução polida, e sô se
entrega com declara-
ÇÕCS escancaradas, ir-
reverentes, apaixona-
das e transgrcssorasl

PaIavras idènticas
p o d e m emoldurar a
obra de Rubens Gerch-
man. O que se vê no
palco é um desenvolvi-
mento dramatúrgico.
livre a autônomo, a
partir dos personagens
arquetipicos e das ce-
nas pitorescas captura-
das no cotidiano cano-
ca pelo pincel cruel e

irreverente de Gerchman. o criador de'Lindoíúia, 
a Gioconda dos Subúrbios,

Concurso de Miss, Policiais Identifica-
dos da Chacina. Praia de Ramos, Bar-
reira do Vasco e da série Banco de Trás,
entre outros. Trata-sc de uma verdadei-
ra c original transubstanciação da ma-
féria plástica cm teatro vivo, o que. por
si só, instiga c fustiga a curiosidade.

Num debochado paralelo com Flau-
bert, Freire-Filho indicia suas referên-
cias estéticas. Em Madame Bovary — a
obra de arte perfeita, polida, européia,
apolítiea e coiomzadora — Leon e Em-
ma numa carruagem rodam com fúria
pela província assustada. No verão de
1996... — uma obra de arte anárquica,
rebelde, carioca, dionisíaca e coloniza-
da — Leãozinho e Minha Garça rodam
num táxi enlouquecido, por uma Copa-
cabana assustadora. A volta, gra-finos
corruptos, seqüestro, policiais violen-
tos. torcedores fanáticos, prostitutas,
morte, assassinatos, políticos, atropela-
mentos, concurso de miss, balas perdi-
das. É a última e bem-humorada critica
do habitante apaixonado que vê a sua
cidade submergir ao maremoto linal.

Estrutura modernissima. herdada do
cinema, de cenas curtas e aparentemen-

K\ i /' >
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te soltas, criando Um caótico painel,
que, aos poucos, se justapõem revelan-
do a trama delirante. No verão de
1996... é um musical, engraçado e vio-
lento, árido e poético, grosso e sutil,
dramático e patético, obsceno e abusa-
do. É a primeira peça genuinamente
carioca da era pós-rodriguiana.

Para quem se habituou às confÒrmis-
tas comediotas de boulevard, com solas,
tapetes e cortinas, ou á não menos con-
formista vanguarda, que apenas elimi-
nou sofás, tapetes e cortinas, um teatro

que pensa — critica e criativamente ,
é uma novidade extraordinária, daí a

precavida lista de reações possíveis.
Acho que ganhei esse espaço para

falar da critica à peça. Mas não vou
alimentar essa polêmica. Não quero me
ocupar com algo que pouco tem com a
arte ou o pensamento. E explico-me.

Por razões de mercado, as páginas;
que já foram da arte. hoje os jornais
dedicam a lazer, comportamento, tele-
visão e entretenimento. \ critica oeu-
pa o pouco que sobra para o teatro,
isso explica por que ela deixou de ser
uma avaliação analítica e çontextuali-
zante, apoiada em argumentos, para
tornar-se apenas uma opinião. I n-

quanto opinião, pode
ser subjetiva, pessoal,
incoerente, arbitrária,
autoritária. Mas deixa
de ser uma atividade
intelectual, para ser
um mero exercício de
poder com as idios-
sincrasias e vícios pe-
culiares ao poder, m-
cjflsive o medo do
novo e de mudanças O
desvio sc agrava com o
crescente poder tia mi-
dia numa sociedade
massiticada. A opinião
dl uma única pessoa se
multiplica cm tiragens
maiores do que as pia-
teias teatrais. Vira ver-
dade. Ê um poder as-
sustador para a vida
cultural da cidade

Mas esqueça a cri ti-
ca e vá correndo assis-
t i r a No ver á o dc
1996... Depois avalie a
sua reação ao novo. A
primeira e a ultima
respostas valem 10
pontos. As demais ze-
ro. Quem fizer 10 pon-
tos é um carioca aber-
to á arte e á vida.

• Escritor

A vida não é 
patenteada

... \ i..:. ..
MARIA LUIZA HUSSAK VAN VELTUUM ?

Suar
mo

eal-i

latido, no ano passado! aqui mes-
mo no JORNAE DO BRASIL, o

-primaz do Brasil, Dom Lucas
Moreira Neves, externas a. em artigo, a
sua preocupação com a possibilidade do
novo Código de Propriedade Industrial,
então remetido ao Senado, para votação,
depois de aprovado na Câmara, vir a

privilegiar seres vivos, escrevi um outro,
também publicado aqui no JB. sinali-
zando que a vida em si não é e não pode
ser objeto de patente.

Estando agora em vigor a nova Lei de
Patentes, é interessante esclarecer os exa-
tos termos em que este aspecto foi çonsi-
derado e normalizado na mesma. Vamos

por etapas. O art. 10 da Lei inclui, em
seu item IX, a proibição de patentear. 

"O

todo ou parte de seres vivos naturais e
materiais biológicos encontrados na na-
tureza. ou ainda que dela isolados, inclu-
sive o genoma ou germoplasma de qual-
quer ser \ivo natural e os processos
biológicos naturais.

• Esta redação, aliás, não exclui a possi-
bilidade de partir de seres vivos naturais

para, por processos artificiais, modifica-
los em sua estrutura e funcionalidade
biológica.

O art. 18 do novo Código de Prpprie-
dade Industrial, relativo ás invenções não
patenteavcis. estabelece e inclui o seguin-
te sob o item 111: "O todo ou parte dos
seres vivos, exceto os microorganismos
transgênicos que atendam aos três requi-
sitos de patenteabilidade — novidade,
atividade inventiva e aplicarão industrial.
previstos no art. 8U e que não sejam mera
descoberta. Parágrafo único — para os
fins desta lei. microorganismos transgê-
nicos são organismos, exceto o todo ou
parte de plantas ou de animais, que ex-

pressem. mediante intervenção humana
direta em sua composição genética, uma
característica normalmente não alcança-
vel pela espécie em condizes naturais.

Esta redação não é suficientemente
clara para evitar controvérsias, como no-
tado, por exemplo, no artigo do senador
Roberto Freire, Modernidade, publicado
recentemente no jornal O Globo, e que
considerou o novo Código passível de

• revisão. (Isto poderia ser leito por oca-
sião da revisão do TRIPjgj previsto para
1999.) Realmente, se, por exclusão legal,
os microorganismos transgênicos paten-
teáveis não podem ser o todo ou parte
de seres vivos, nem de materiais biológi-
cos, como determina o art. 8", item IX,
então, o que serão?

Como parece que. nesse campo, a
confusão é geral, até no âmbito interna-
cional. note-se que o Comitê Internacio-
nal de Bioética (CIB). sediado em Paris,
foi incumbido para formular um texto
sobre a proteção do genoma humano.
Este documento, formulado no ano pas-
sado sob os auspícios da Unesco, que
criou o CIB em 1993, está sendo subme-
tido aos 183 países membros daquela
entidade. O projeto Genoma Humano loi
criado em 1989 para identificar todos os
genes do homem, até o ano 2005, mobili-
zando para isto especialistas do mundo
inteiro.

Acho que este estudo da Unesco po-
deria ser aproveitado para melhor deli-
nntar as exceções não privilegiáveis co-
mo invenção no âmbito do novo Código,
no caso de uma revisão do mesmo como
sugerido pelo senador Roberto Freire.

Melhor ainda, considero urgente a ex-
pedição de uma regulamentação ou ato
normativo do IN PI para. desde logo.
estabelecer os limites do que é e do que
não é patenteável no Brasil no campo da
microbiologia, com inclusão da matéria
relativa a vírus e protozoários, sua trans-
formação ou mutação e suas aplicações
industriais. Isto deve ser feito logo para
que, ao entrar em pleno vigor, as aplica-
ções das novas regras do Código de Pro-
priedade Industrial, ao menos neste par-
ticular. nik) sofra tropeços.

Mais ainda: é preciso uma definição
clara dos processos e produtos patentea-
veis no Brasil; indispensável até mesmo
para direcionar os estudos e pesquisas
que, certamente, serão iniciadas e conti-
nuadas com maior entusiasmo, em face
da liberalização da Propriedade Indus-
trial no país.

De fato, muitas indústrias de fermen-
tação, no país, estão precisando urgente-
mente de um socorro tecnológico que
aumente sua produtividade e, em espe-
ciai. os níveis de produção. Assim, se a
indústria sucro-alcooleira no Brasil con-
seguisse, nisto, um aumento de 10%, sem
necessidade de aumentar, no mesmo

grau, as instalações, ficaria, ao menos em

parte, resolvido o problema do álcool
motor. Um tal aumento só pode ser for-
necido por meio de biotecnologia.

Além disso, ha bactérias que, por pro-
cessos mutagênicos, são especializados
numa dada função, por exemplo, a de
degradarem hidrocarbonetos pesados,
em especial, aromáticos. cooperando na
despoluição do meio ambiente.

E mesmo ilimitado o campo de aplica-

çào da biotecnologia, sobretudo no as-

pecto ecológico, reduzindo os estragos

que a atual exploração, a mais predato-
ria que jamais se viu. está causando ao
meio ambiente.

Nada há a temer do desenvolvimento
da biotecnologia e, em especial, dos no-
vos rumos da microbiologia. em face da

genética. Só é preciso que os órgãos go-
vernamentais ligados á questão sejam
competentes em orientar devidamente as

pesquisas e realizações industriais decor-
rentes, dando-lhes regras seguras na exe-
cução das novas técnicas e na proteção
legal a que fazem jus.

¦ Tradutora e consultora de patentes há mais de 60 anos
Aos 90 anos de idade * a mais antiga profissional do setor

em atividade ern nosso pais trabaihaodo atualrnento 3
Momsen Leonardos e Cta
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® Estaleiros em que

Walesa se projetou

vão à bancarrota
(iDANSK, poi.ônia — Os esta-

leiros de Gdansk. de onde o eletri-
cista e sindicalista Lech Walesa
emergiu para combater o comunis-
mo na Polônia, não resistiram à
maré capitalista. No sabado passa-
do. a junta geral de acionistas deci-
(Jiu pela liqiiidáção da empresa
Stoc/nui Gdanska SA, beri;o histó-
rico. a partir dos anos 80. da luta

pela mudança de regime político no

país. A companhia vai à falência
afogada em dividas que podem lhe-
gar a USS 110 milhões. Em seu
lugar o governo, que detém 60%
chis ações, pretende criar uma em-

presa que luneione por 12 meses,
apenas para terminar cinco navios
em construção.

Para Walesa, que voltou simbo-
licamente a ocupar o cargo de ele-
tricista após perder, para os ex-co-
nuinistas, us eleições presidcnciüis
de nov embro pe 1995, tudo não

passa de uma manobra política,
"l inalmente. os ex-comunistas sen-
tem a satisfação de liquidar os esta-
leiros de Gdánsk . disse ele ontem.
Fm 1980. Walesa liderou a criação,
dentro das instalações da compa-
nh:a. do primeiro sindicato livre do
Leste europeu.

Naquele ano. o Sindicato Soli-
dariedade seria reconhecido por
(orça de uma greve geral que aba-
lou o governo comunista, No ano
seguinte, com a decretaçao de lei
marcial, o movimento foi reprimi-
do. | Walesa. preso.

Protestos Ainda assim o
Solidariedade seria o niòtor das re-
formas democráticas na Polônia e.
de algum modo. inspiração para a

queda do socialismo eru todo a Lu-
ropa socialista no final da década

passada. Em 1989, o movimento
voltou a legalidade e ganhou força
de partido. Walesa, que encabeçou

Solidarievlade por 10 anos. che-
gol a presidencia da República em
l'W(l.

O |x-presidenle prometeu
a|x>iar as manifestações contra a
falência dos estaleiros, que os ope-

anos -- detenlores de 40".. das
ações da empresa prometem le-
varàs ruas. Mas V\ alesa. que atual-
mente se ocupa de proleru paks-
iras mundo afora. recusou-^' a li-

hitti contra o rcgtíni' i

derar protestos. 
"Diriam que e re-

vanche. Mas. no lugar dos
operários, lutaria pelos estalcirov
Naturalmente, com métodos pacifi-
eos", disse W alesa, que acusou o
atual governo de nada ter feito pela
empresa.

O chefe do sindicato, dos ppera-
rios de Gdansk, Jersy Borowczak^
disse que os trabalhadores promO-
verão passeatas e bloquearão estia-
das. Ha meses, os operários vêm
recebendo saláhos com atraso e em

parcelas Amanhã, deverão receber
h?"« do salário de maio

Somente a bancos e companhias
locais, os estaleiros devem USS 56
bilhões. Ao decidir pela falência —

com que condordaram 79% dos
acionistas , a junta alegou "lalta

de dinheiro paia cobrir as perdas
da companhia no último ano . esti-
madasem l!SS 31.7 milhões.

(h estaleiros tinham 18 navios
encomendados por um total de
USS 580 milhões Cinco estavam

Clinton não

teme os gays
O presidente americano Bill Clinton. enj cani-
panha p;ira a reeleição, decidiu entrcniar a
fúria dos gays e viajou para São Francisco,
onde chegaria ontem a noite. O prefeito de
tmeo, Willil Brovoi, havia pedido a Clinton
que adiasse sua visita á cidade, pelo menos
para que ela não coincidisse com o Dia do
Orgulho Gay. comemorado ontem em todo o
pais O democrata Clinton. que teve o apoio
dos gavs cm sua primeira eleição, cm
provocou a raiva da comunidade ao anunciar
que não vetará uma lei aprovada pelo Con-
gresso proibindo os casamentos homosse-
xuais Este fim de semana, Clinton lambem fçi
alvo de criticas contundentes depois que se
descobriu que a (asa Rranca requisitou ao
I BI. a policia federal americana, as lielias de
várias personalidades do Partido Republica*
no. A Casa: Branca disse que as ticbàs ja toram
devolvidas e atribuiu sua requisição a um "er-

ro burocrático".

Croácia prende
criminoso de guerra
\ policia da Croácia prendeu ontem peijõ da
costa do Mar Adriático Zlatko Aleksovski.
um dos nove croatas da Bõsma indiciados
pelo tribunal enado pela C^Nl em Haia, na
Holanda, para julgar os Criminosos de guerra
da antiga Iugoslávia. Zlatko é acusado de ter
chefiado tim campo de prisioneiros na Bosnia.
onde dezenas de muçulmanos foram mortos e
torturados. O tribunal ju indiciou >S pessoas
— 46 servios. nove eroatase três
muçulmanos. Dessas, apenas sete. incluindo
Zlatko, estão detidas. A guena da
Bosiua lier/egovina durou quase quatro
anos. durante os quais muçulmanos, croatas e
servios se enfrentaram pelo controle da
ex-república da Iugoslávia.

Cuba voita
a reprimir
prostituição
O governo cubano decidiu
passar á ofensiva contra as
jincicras (prostitutas), que
Começaram a proliferar no
pais depois ^ic o turismo
transformou-w na segunda
atividade econômica mais
importante da ilha. depois da
iódÚÇão de açúcar. O jornal
JuwituJ Rchehit' disse ontem
que mais de 7.000 prostitutas
foram expulsas do balneário
de Yaradcro desde o tim do
ano passado. O governo
processou 400 pessoas que
alugavam suas casas ás
prostitutas e 2.000 molorN.iv
que lhes prest.nam servico>.

Raúl Salinas
fez pacto
com tráfico
A edição internacional de>ta
semana da revista americana
Vuwtvfc revela que Raúl
Salinas de Gortúri, irmão; do
ex-presidente do México,
Carlos Salinas de Gortari.
permitiu o uso de suas contas
bancárias no C itibank de
Nova Yorque para a lavagem
do dinheiro do narcotralico
\ revista obteve anotações de
uma reunião de
narcotraficantes, cm 1993,
que confirmam a
participação de Raul Salinas
no esquema de lavagem do
dinheiro.

em construção, c o governo polonês
não descarta criar uma empresa so-
bre as ruínas econômicas do velho
complexo O novo estaleiro deve
herdar apenas 3 mil dos 7.300 opo-
rários da antiga companhia A pre-
vjsão c de que luneione apenas por
um ano. proibido de aceitar novos
contratos \inda assim, nasce com
os mesmos problemas da empresa
que faliu: depende de que bancos
financiem a construção dos navios
1 cubram as eventuais perdas.

Sinn Fein fica fora
de negociação de paz
Até a noite de ontem, o Sinn f cm, braço

polúicodo Fxèrcitf Republicano Irlandês
(IRA), permanecia barrado das convcrsa^oes
com o governo bnianico sobre o iuluro da
Irlanda, que começam hoje cm Bellast. O
governo condicionou a participação do Sinn

I em ao restabelecimento do cessar-logo
rompido pelo IRA em fevereiro passado, após
17 meses de trégua. De nada adiantaram
apelos de políticos irlandeses, britânicos e
nem de altos representantes da Igreja católica
no pais Um lider do Sinn Fein,:entretanto,
argumentou que o jírupo 

"tem todo direito d<.

participar das negociações , já que obteve
1=5,47° ó dos votos nas eleições para o fórum
de 110 negociadores

Atirador
mata quatro
na Espanha

l m homem armado abriu
fogo, ontem, contra fiéis que
participavam de uma
procissão católica no
povo.aiode Hcrreros de
Rucda. no norte da Espanha
O atirador, um la/cndeiro da
região, foi morto pela
Guarda Civil, depois de ter
matado quatro pessoas. 

"Nd|

estas.unos cantando vilmos.
¦\ pessoa ao meu lado
simplesmente desmoronou.
morta", disse um dos
sobrev isentes.

protestos 
na

Venezuela
CARACAS Aumenta a icn-

são na Venezuela diante do risco
de uma reação popular contra as
medidas de ajuste economico im-

plementadus pelo presidente Ra-
fael Caldera. Na ultima semana,
13 ônibus foram queimados e as
autoridades responsabilizaram o
Movimento Bolívarian| 200
(MBK 200). comandado por l lu-
go Chavcv. líder de uma das duas
tentativas de golpe de 19l'l

No inicio da semana passada,
10 encapuçados atacaram com
coqueteis molotov ônibus que ser-
vem áreas próximas a favelas.
Num dos atentados, duas pessoas
morreram queimadas. Segundo
moradores, dias antes tinha sido
intensa a movimentação de àüvis-
tas que se disseram seguidores de
Chave/. Fies percorreram as lave-
Ias incitando os passageiros a pro-
testar contra o aumento das pas-
sagens.

Os incidentes fizeram as auto-
ndades temerem a repetição do
egracaço, quando 2.000 pessoas
morreram em protestos contra
aumentos de preços, em 1089. Ha
menos de dois meses, o presidente
Caldera impôs um aumento de até
850% no preço da gasolina, que
se refletiu no preço das passagens
de ônibus. O governo acaba de
alcançar um acordo com o Fundo
Monetário Internacional e dá
mostras de que não vai se render
ao descontentamento com os au-
mentòs em cascata gerados pelo
novo preço do combustível, pelas
taxas de juros (que subiram em
media 20 pontos em cinco sema-
nas), e pelo fim do controle cam-
buil. num pais em que 70% dos
alimentos e dos insumos indus-
triais são importados. A pobreza
afeta mais de 80% dos 20 milhões
de venezuelanos.

milhões

26,3°/
da população infantil

AMERICA
LATINA EUROPA :

ÁFRICA

ONU denuncia eu

do trabalho das crianças

, ,,n iv»«ikniivll rim nara a expansão do
GENEBRA — Pelo menos 73 mi-

lhões de crianças entre 10 e 14 anos
trabalham em todo o mundo. O
numero representa 13% da popula-
ção nesta faixa etária e preocupa a
Organização Internacional do 

"I ra-
bajno (OIT), organismo da ONl

que divulga hoje um relatório de-
jiunciando o emprego de mão- de-
obra infantil. Segundo a agência da
Organização das Nações l nidas, as
estatísticas disponíveis para a ela-
boração da pesquisa foram tão

poucas que o resultado final está
seguramente abaixo do numero real
de crianças empregadas. Conside-
rando as de outras faixas e aquelas
dedicadas ao trabalho doméstico, o
número pode chegar a centenas de
milhares. Muitas submetidas à es-
cravidão e á prostituição! No Bra-

sil. 16% das crianças trabalham.
Segundo o documento, que será

apresentado na quarta-leira. du-
rante a conferência da OI 1, a que
devem comparecer ministros do
Trabalho de 173 países, 44,6 nu-
lhões dessas crianças estão na Asia;
23.6 milhões, na África: >.1 mi-
lhões. na America Latina. O traba-
lho infantil predomina em regiões
miseráveis, onde persiste o costume
de saldar dividas e deveres sociais e
religiosos entregando-se hlhos.

Mas países* desenvolvidos tam-
bém ocupam lugar na estatística.
Nos EstàdOs Unidos, segundo o
documento, "o crescimento do se-
tor de serviços, dos empregos de
meio expediente e a busca por força
de trabqjho mais fle.xivcl contribui-

Yeltsin garante que

vencerá no Io turno

ram para a expansão do mercado
de trabalho infantil".

Os meninos são maioria 41
milhões, ja que a pesquisa desconsi-
dera meninas que cuidam da casa
enquanto os pais trabalham tora.
Nove cm cada 10 crianças empre-
gadas estão na agricultura ou ativi-
dades correlatas.

"A criança que trabalha hoje se-
rá o adulto não educado e não
treinado de amanhã, preso para
sempre à pobreza", diz, na introdu-
ção do relatório, o diretor-geral da
OIT. Michel Hansenne. O objetivo
da organização e conseguir, até
1999, a adoção universal de uma
convenção que proiba a escravidão
e as formas mais perigosas de tra-
balho infantil.

MOSIOI — O presidente da
Rússia, Bons Yeltsin, disse nu-
nui entrevista transmitida ontem
à noite pela 1 \ russa ter certeza
de que vencera a eleição presi-
dencial do próximo domingo no

primeiro turno, apesar de aspes-
quisas indicarem que haverá um
segundo turno entre ele e o rival
comunista Guenadi Ziufgnov.
"Minha intuição me diz que ha-
vera uma vitória no primeiro
turno. O povo. e claro, decidira.
Mas eu conheço meu povo", dis-
se Yeltsin.

Duas pesquisas de opinião pu-
blica divulgadas ontem davam
uma vantagem de 12 pontos per-
centuais para Yeltsin. Segundo o
instituto Visiom, ^
o atual presiden-
te terá 37% dos
votos, contra
25% de Ziuga-
nov. Outro insti-
tuto. o Ronur, li-
gado ao Gallup,
previu que Yelt-
sin terá 35% e
Ziuganov 23%
dos v o t o s. A s
duas pesquisas
apuraram que o
reformista Gri-
aori jpllisnki e o
nacionalista mo-
derado Alexan-
der Lebed estão
em terceiro lugar
na preferência
dos russos, com
cerca de 7% dos
votos cada um.

Durante o dia,
Yeltsin fe/ cam-
panha na Sibéria,
e voltou a pro-
meter tempos
melhores para os
russos, ainda

aturdidos com a rapida transição
para o capitalismo, que deixou
cerca de 30% da população do

pais na miséria. No início do ano,
Yeltsin parecia não ter chances
de reeleger-se: as pesquisas lhe
davam apenas 5% dos votos. Du-
rante a campanha, entretanto, ele
contou com a boa vontade dits
instituições financeiras ociden-
tais, que despejaram dinheiro no
pais. permitindo que o governo
aumentasse as pensões dos a pó-
sentados e pagasse salários atra-
sados do funcionalismo. O pre»i~-
dente também foi favorecido pela
boa vontade dos meios de conui-
nicaçlp russos, onde tem mais
espaço que os outros candidatos

Kaia. Rússia — AFP

otncanta vitoria

m
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, „, fnr naniicado Yitzhal Ribin foi um lidcr forte, atentados praticados por palestinos da nossa em rclatfo a como rcsol- beleciraento de urn Estado pakstino

RENATOA.ZHNMAN , *o proccssode paz to par* \ uhal Rabin «OT 
,sree| wntribuirampara Lsto? verMproblemas. jwraqueosproblcmassoc.a sccco-

ISTAMBUt - A Intifada (revol- pelo novo governo ratkmc..Com um knha-dura^ qu^se renUtu 
^ Aconteccque a A| _ Depois de 30 anos de ocup^ao ndm.cos de Ga/a sejam rcsolv.dos?

ta popular palestina contra a ocu- isso, a yojta dos comwtes ae rua aa. ire < 
j 

l ¦ 
toridade Palestina ja estava num israeknse e atentados palestinos, se- Quando issinantbs 6 tratado de

ta JElmcl node volar, cma-jovensjto.,nosanmtedc 
JEE Jfmbaie M icrroris- r, „ «,*. mmU* mk » p;u com Israel pensivam™ «

Quem alerta e o prcfeito de Gaza, o pedras c soWados *35 
ri ina/jJu-ir a direita israelon*. tas. So que este e um proNctna que anos para que haja confianfa mu- |0Ssa qualidade de vida ina melho-

economista Aown Al-Shawa. No- ineutavel. Sera umaa seq . 
Ng' Sn«ijuiuconvenee-l0s e. com nao sc resolve da noite para o dia. tua? rar. Na verdade. piorou |pesar de

mcado ha dois anos pela Autonda- natural , exf ma. ' ' 
ali(JL , RVcnUN acaW 0 que preocupa agora e que. ao Actio que, a parnr do momento tcrmos autonoinm pohtlea. nossa

de Palestina para administrar a po- - Como o senhor v5 o future do 
g; , ^ Q 

v Ja ^ punir toda a p6pula<;ao palestimtf em que as pusas deste contluo sc- jxonomia ainda e muito dependen-
brc e cxplosiva faixa de terra devol- processo de pa/. ap6s n ck'kao do I* 1 j ' 

1SCS arabes os israclenses acabani incentivando jam solucionadas. tuna pagina da te da israeknse. Desde os ultimos
vida por Israel apos 28 anos de novo primeiro-ministro israeknse. 

^ Maniahu rena^nta o pensamen- ainda mais o radicalism© cm Ga/a historia pode ser imcdiatamente vi- atcntados terroristas cm Israel nos-
#paffl Al-Shawa prctendc se _ Acho que. apesar dc a linha dura Sl 0 a.a.;mi' o Likud tem c na Cisjordania. rada. sa frontcira comum esta Jechada.candidatar ao mesmo posto nas israelensc ter subido ao podcr, a como phuaforma ideias que se — 0 senhor n5o acha que, apfr< os — 0 senhor aeha que um Estado Assim, toda a popiikicao de Ciaza
clcicoes que ocorrcrao daqui a dois COmunidade intcrnacional c os pai- C)Pocm frohtalmcnte as aspira$8cs atentados, os Lsraelenses passaram palestino independente deve ter ne- esta sendo punida pelo ato de um
mcscs. Entre uma baforada de ci- ses arabes podem prcssionarp novo ^ novo palestino acredltar que as for^as dc seguran^a cessariamente Jerusalem como sua grupo de radicals. Alem disso, os
garrilhas c um gole de calc tureo, primeiro-ministro a manter o com- J* 

' ' 
, mensawni palestinas nao tinham capacidade de capital? investidores estrangeiros que po-

Al-Shawa falou ao JORNAL 00 promisso com o proccsso de paz. a sua opini. ,q . , 7 a0 enfrentar o terrorismo? - Sim. Os palestinos semprc csti- Jem m>s ajudar nao querent coltvar
BRVSIL no saguao do Hotel Hil- _ 0 senhor acha que a Intifada lul^VHnK? 

' ' - Ncnhum dos ladv>s pode dizer warn muito hgados moral erdi- ^.u dmlwiro aqui anus que o status
ton, aa capital turca, onde veto par- . * ' 

r 1. que tem condivocs dc veneer 0 ter- giosametite a parte oriental de Jeru- final dc Ga/a c da Cisjordania seta
ticipar da conlcrencia da ONI Ha- 

( prodesso de paz 
~ Para mu11' a mensa?cm 01 a ronsmo so/mho. Apcnas um dos s.ikm. decididohit.it 2. Nasculo e cnado em Cra/a •••• L possi\o. x « U I 
queelesse importam m;uscomscus ouatro alCntados em Israel foi pla- - Ima vet que 0 novo go»erno n

de uma familia que esta hi 600 estagn.tr e os pa o o ¦ 
problemas tmediatos em a-la^ao a ncjado cm territorio admimstrado tsraelense op6e-se Braiemciite a esta Quem s3o tstes investidores.

anos na regiad, Al-Shawa acrcdita Irustrauos, . . . ct. . -q - 
scgurant.'a do que em invvstir numa pela Autorklade Palestina concessit, 0 senhor vi alguma chan- Sao principalmente govcrnos e

que a tnaioria dos palestinos C hoje natural - 
J longo prazo para 0 _ QuaJ sua 0^0 sobre 0 Ha- ce pan. a pa/? cmpresanos dc paiscs arabes c pa-

favoravcl a uma convivcncia ami- _ Durante seu manduto como pre- ()n . M(xj)0 lss0 nK. dcixou bas- Nao para a paz total. Talw/ kstinos que loratn rnonir cm outros-
gavel com os lsraelenses. mas aw- feito de Ga/a 0 senhor viu ties isnie- , Inonl1d0 

' 
0 Hamas e parte do povo pak-s- para algum estagio intcrmediario. pauses e tornariun-se prosperos ho-
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Arábia Saudita
Hobron, CisjordAmn — APadvertências feitas pela Síria, Egito e

rúíuU: Hebron nu Cisprdònia. A cnhuic ilcvcria ser desocupiuhi no próximo dia I

A REVOLTA DAS PEDRAS PODE VOLTAR
bdecimcnto dc um Estado palestino
para que os problemas sociais e eco-
oômicos de Ga/a sejam resolvidos?

Quando assinamos o tratado de
pa/ com Israel pcnsa\amos que
nossa qualidade de vida iria melhò-
rar. Na verdade, piorou Apesar de
termos autonomia política, nossa
economia ainda é muito dependeu-
te da israelense. Desde os últimos
atentados terroristas em Israel nos-
sa fronteira comum está fechada.
Assim, toda a população de Gaza
está sendo punida pelo ato de um
grupo de radicais. Alem disso, os
investidores estrangeiros que po-
dem nos ajudar não querem colocar
seu dinheiro aqui antes;que o status
final de Ga/a e da Cisjordánia sejaí
decidido.
— Quem são estes investidores?

São principalmente governos e
empresários de países árabes e pa-
k-stinos que Ibram morar em outros
países e tornaram-se prósperos ho-
mens de negócios.

da nossa em relação a como resol-
ver seus problemas.

Depois de 30 anos de ocupação
israelense e atentados palestinos, se-
rá que serão necessários muis 30
anos para que haja confiança mú-
tua?
—- Acho que, a partir do momento
em que as causas deste conflito se-
iam solucionadas, uma página da
história pode ser imediatamente vi-
rada.

O senhor acha que ura Estado
palestino independente deve ter ne-
cessariam ente Jerusalém como sua
ciipitiin

Sim. Os palestinos sempre esti-
vetam muito ligados moral e reli-
giosamente a parte oriental de Jeru-
salem.

I ma vei que o novo governo
israelense opóe-sc firmemente a esta
concessão, o senhor vê alguma chan-
o; para a piu?

Não para a pu/ total. Talvez
[xira algum estagio intermediário.

O senhor adia que basta o esta-

atentados praticados por palestinos
em Israel contribuíram para Isto?

Sem duvida. Acontece que a Au-
toridade Palestina já estava num
processo de combate aos terroris-
tas. So que este ò um problema que
não se resolve da noite pari o dia.
O que preocupa agora è que, ao
punir tcxla a população palestina,
os israelenses acabam incentivando
ainda mais o radicalismo cm Ga/a
e na Cisjordánia.

() senhor não acha que, após os
atentados, os Israelenses passaram a
acreditar que as forças de segurança
palestinas não tinham capacidade de
enfrentar o terrorismo?

Nenhum dos lados pode di/er
que tem condições de vencer o ter-
ronsmo sozinho. Apenas uni dos
quatro atentados em Israel foi pia-
nejado cm território administrado
pela Autoridade Palestina.

Qual sua opinião sobre o Ha-
mas?

0 Hamas é parte do povo pales-
tino, mas tem uma idéia diferente

—Yitzhal Rabin foi um líder forte,
um linha-dura que se rendeu à idéia
da troca de terras por paz. Peres
estava sempre olhando em volta,
tentando parecer um linha-dura pa-
ra apaziguar a direita israelense
Não conseguiu convencê-los e, com
suas atitudes mais aventes, acabou
perdendo também o apoio da es-
querda local e dos países árabes.
Netaniahu representa o pensamen-
to dos que o cercam. O Likud tem
como plataforma idéias que se
opõem frontalmentc ás aspirações
do povo palestino.

Na sua opinião, qual a mensagem
transmitida pelo povo israelense ao
eleger Netaniahu?

Para mim. a mensagem foi a dc

que eles sc importam mais com seus

problemas imediatos em relação á
segurança do que em investir numa
solução de longo pra/o para o
Oriente Médio Isso me dcivou bas-
tante desapontado

O senhor não acha que os últimos

se o processo de paz for paralisado
pelo novo governo israelense. Com
isso, a volta dos combates de rua
entre jovens palestinos armados de
pedras c soldados de Israel seria
inevitável. "Será uma conseqüência
natural", explica.

Como o senhor o futuro do
processo de paz após a eleição do
novo primeiro-ministro israelense?

Acho que, apesar de a linha dura
israelense ter subido ao poder, a
comunidade internacional e os pai-
ses árabes podem pressionar o novo
primeiro-ministro a manter o com-
promisso com o processo de paz.

O senhor acha que a Intifada
pode voltar?

É possível. Sc o processo de paiz
estagnar e os palestinos sentirem-se
frustrados, esta será a conseqüência
natural

Durante seu mandato como pre-
feito de Gaza o senhor riu três israe-
lénses no cargo de primeiro-ministro.
Como o senhor definiria os três?

RI NATO AI/F.NMAN
ISTAMBUt — A Intifada (revol-

ta popular palestina contra a ocu-
paçào israelense) pode voltar.
Quem alerta è o prefeito de Gaza, o
economista Aovvn Al-Shawa. No-
meado há dois anos pela Autorida-
de Palestina para administrar a po-
bre e explosiva faixa de terra devol-
vida por Israel após 28 anos de
ocupação, Al-Shawa pretende se
candidatar ao mesmo posto nas
eleições que ocorrerão daqui a dois
meses. Entre uma baforada de ci-
garnlhas e um gole de café turco,
Al-Shawa falou ao JORNAL IX)
BRASIL no saguão do Hotel Hil-
ton, na capital turca, onde veio par-
ticipar da conferência da ONU Ha-
bítat 2. Nascido e criado cm Ga/a.
de uma família que está há 600
anos na região, Al-Shawa acredita
que a maioria lios palestinos c hoje
favorável a uma convivência ami-
gável com os israelenses, mas reco-
nhece que a influencia do grupo
extremista Hamas p<xie aumentar
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Telefonia celular a venda

¦ Ministro Sergio Motta anuncia que estatais criadas para operar na banda A serao vendidas ao setor privado ate o final de 97

0 ministro das ( omunica?6es, de telecomunica<;oes do continen- ^ 
^ ^ ^

no Rio, que as estatais que cstao Riocentro. Motta tambctrf dissc *  ' 1

sendo criadas para operar na ban- que a privatizagao do sistema Te-
da A da telefonia celular devem lebras sera concluida ainda no go- , - [) 1 ( ' \ O
ser vendidas ate o fim de 1997. venio Fernando Henrique C'ardo- f\ j\ | |j, [\ /\ >,
"Valnos agrupar essas empresas S0- "Vamos vender os ativos da

sirfctadas^tra Totnamos a dccisao d^ acelcrar ^5

que vao competir com uma em- PSobrc 0 regulador, que 
' ''•* :

presa privada numa regiao geo- vaj herdar varias das atuais fun- s \ s
grallca determinada". cxplicou o ?6cs do Minist6rio das Clnunica- *****  ) ()
ministro. ^5es, como a fiscaliza$o das em-

Hssits empresas serao criadas presas que vao atuar no setor,
pela k i minima que regulamenta Sergio Motta explicou que a ideia ¦ _ _ —— Ma_ m _ _ , ,
o fim do monopolio estatal no e que cle funeione como uma S.A, Uj'v^s ST ^ | 1 ^ |j'setor dc telefonia celular c na q governo tera participa^ao mi- Kka Wk ¦ ¦ I B"M Hmb Bus j^l ¦transmissao de dados via satelite, noritaria, mas tei| apSes especiais m M m I ^1 I I ^ j
ja aprovada pela C'amara dos De- que Ihe darao poder de veto sobre §; v\ \kwm I ^ B B* ¦ m ¦¦¦ I Vmm

putados e que agora tramita no temas estrategicos. Motta chegou
Senado. As novas companhias se- a prever queib seu ministericffica-

Ibrmadas pelas rj hastante reduzido.
sas estaduais de telelonia. para i

Q o presidente da Sam-

formou, ontcm, no Rio, que phinija
nhani a maioria do capital votan- invcstir t'SS I bilhao ate o ano W ' 

ih*{>" « •" WM

^ o^P'I 2-0^0 

Brasil. "Estamos fo^ian|

Privatiza^aJ — 0 ministro p^ssui hojc uma fabrica dc apare- \
Sergio Motta fez esse anuncio nu- Ihos elctrfinicos em Nlanaus. Se- I
ma entrevista sobn: a Americas gundo Kang, a empress >ai cons- v/( M CSI ltl (liw \ fckka Tarjane, presidente da H'. <> dim,a do nums,ro,W pmamard as estatais ate o tin, de
Telecom — a maior fcira do setor truir mais tres. ' <> •

Seiniiiaiioconie^ahoje O mapa da feira * 
*&'

. |8 tvT P m. Para 0 corrt^pomlcnte pelos meios
Comeva hoje, no Rioccntro, linha de ombus e de taxis creden- || J>| 

O IUtllTO, classicos dc tdwmuw geixv
vai ate proximo sabado. a Amen- ciados. saindo dos principals no- ucionarias. Antes que o saielite cm
cas l eleeom. o maior scminario teis da cidade. No IJxal das expo- Area 0© nalnlai' atividadc dcsaparv\a do hori/onte. a
de TlMomunicacoes do conti- si<;ao, ha infra-estrulura para || exibiQdO lXHl CvIUIdl estagao de eonexao trapmitira autot
nente amcricano. 0 presidente a tender aos visitantcs (veja qua- |l externa Restaur antes maticamerite o sin.il para o segumte,
Fernando Henrique Cardoso par- dro),com restaurantes, telelones e| \ /* Will flfl 13.1 )a a sista. Mim interromper a coniuni-
ticipa da cerimonia de abertura. fax. | lllllltttMl. cwao. Kso signified que o (ilobalsiar
maimla para ;is 1 Oh. que tam- Priinicro dia — Alcm do ! 3 

°. 1 mi iiiji.Lm RONAIIX) Root RIO DE l Rl I IAS utilizard as estavoes de recepsao insla»
bem contara com a participa® presidente Fernando Henrique || |- j- MOURAp' ladas cm diversos paises (pn.prieda.
do iranistro das ComunicaQoes, do ministro Sergio Motta. partici- |s i \ 

• " ¦ 
| j»» "N T os proximos anos, sera possi- d<s dos eorreios loeais 

^ 
de empresas

Sergio Mottil. pam da cerimonia de abertura || \ i _M~ IN svl que voce, com seu celular. particulates).
A expectativa da I'ntao Inter- presidente da Organiz.aq|| dos || jardir^ Saldo de eomumque dc qualquer ponto da I'm dos principals serxwos ofere-

nacional de Telecomunieacao Fstados Americans. Cesir Gavi- || —. i( | | exibi<?So I'erra. mesnw do descrto do Saara. eidos sera o telel'one nun el global.
(ITU) que regulamonta o luncio- ra. e secretaricvueral da ITU. Pek- 1 ij* com algucm da Amazonia. Alcm do seja no deserio,seja no meio do wea-
namciito do setor em mais de 1S5 ka Tarjane. 

mats, 
sera possivel utiliza-lo como no- Alem desseservkode transnmsik)

paises. e de que mais de 20 mil A primeira mesa reddnda de \  .fl ^dclcr,,mnar 
8 <laU dc dc tm umj fu^° 

f
pessoas visitem a feira e assistam hojc ts ,0h tera como tenia | tude e longitude), em que csuver posK.onamewo com uma p ee.sao de

. , , 
" 1; , Is ¦ |— r celular, portanto. sera um auxilio pa- alcumas wntenas de metros, ou seja,

aspakMras. reguiamentacao e o controle do | -1 L_ ra a nawgaeao e ate- mesmo piira uma cspecie dc GPS simplificado. O
A leira. que \ai mostiar o que setor de telccotnunicai;oes. I aire || 

j Acesso HO socorro aos alpinistas eXploradores GPS • (Hobal Pmitumimi Sv.th-m ¦ -
ha de mais moderno na area de 0s participant's estarao o minis- j>| ,,, ¦¦ ^ jardim qu| Lnhan1 a p,.rdcr lH1«aeiden- c um conjunto americano de satelites
telefonia. como aparelhos celula- tro da Indiistria do Canada. Hon >| '••llUlffivJ +Z tar em suas atividades. militates e |ivis dc navegavao e de
res do tamanho de um mapo de John Marfjey, o ministro dos 4JR Salao mcta wra abmcada com determinaeaodeposiswgeograilcas.
cigarro. abre sempre as lOhf vai Transportes e Telecoipiaicoes ® central Giobalstar, progrania cspacial de tele- O sistema. em implanta^io. eom-
ate as I?h30m Mas a mostra so do C hile, Narciso Irureta Aburto, comunica^O que se apoia em uma preendera um setor es|xn.ial. um sclor
estara alvria a visita^ao publica e o presidente examtivo da Fran- || H^QfiEQI consielaviio dc 48 satelnes. sendo Mris dc comando e um setor dc cquipa-
no sabado. Ate la. so as pessoas ce Telecom. Michel Bon. p / '¦ . jclcs colocados em oito orbitas eireu- mentos para iisUanos. A conspja^io
que se inscreveram no sennnario l.an^anionto — Fntre as lares inelinadas de 52 graus em rela- opcraeional compreendcra ISsatclitcj
poderao conhecer as novidades. empresas que programaram lan- viio ao piano equatorial (1.389 km dc em luneionamento cm 12 lioras e a

Os debates coinc\am na segun- pimentos para hoje, esta a Golbal |§ """S1" altitude). Nessas conds-oes. elcs esta- uma altitude de 20 mil quilomeiros.
da as I3Ii4:mii. e \ao ate se.xta, as One, inn consorcio muridial entre | Sff rao ao aleanee;:de usuarios situados Alem desscs, saoprevistos ties de re-
16h30m, em dois auditorios. Ja os mptntes das telecoriiunicacoes 1 P mm entre as latitudes 65 graus ao Norte serva. f'ssc Sistenu devera substituir o
leminarios, onde serao tipresenta- w!! 6 I If Sul, fiiixa do globo terrestre que cobrt Transil> 0fKm,0nal ,lc os anos 90
dos tr ilvilhos d is in ns i nnorfin- Sprint, Deutsche ltltkonu t ran- II ^ gtSmBgBlHlggZ^tP:, a maior parte da populaeao mundial. /x .dos traoaup uas mais miporian Telecom aue mostrari um no- 1 P W$ 0 sistema GPS c tambern cham.i-
tes empresas do setor, comcs-am ,l 

|| fc Estacionamento Esse sistema espacial vai rcagrupar do ae Mavstar - SavigaticiksaM-
apenas na quinta-fcira as 10h45, vo sistema que lactlit.t o aasso dc g P iiasi ! %i?Mi os participantes do rongloiwfado Sa- 1

»nxini(fe|icrnC.f a role B „|L AlLnce, q», cMpWcndc a, /'« 
Para quern for ate o Riocentro. mundia dc mais de 40 milh5es de' 1 || JF empresas Spaa- Systems Loral (res- Navegacao por Cronomcgr^tagein t

que fica na Jaearepagua haxera computadores em todo munlb. —ll ^ m. pons;i\cl das cargas dc comunkacao); Guarda). O segmento espaciaMorn<5-
Davi, da Alemanlia (responsa\cl pelo cera ao usuario informacoes dc n.".c-

sistema de propulsao e de controle de ga?3o. Os satelites o|X'racionais com-
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦^ IgnCTi i IJ 81 1 tti I(H |y I i^iialtitude construida em Romai. e. IV preendem a cokxa^ao orbital de IS

——— nalmente, a Aerospatiale, da franca satelites na decada de 90. O segmcnto
n Akir^A CAMTC C trcsponsa\cl pclas cstruturas e pelos tcrre|ie dcSntrole veriHca e colocu

™ ES3 KANLU rUN L O.M. ' demcmosdc 
controle tcnnico dos 56 cm dla as intoma,^ dc navegacao

FnMTF Urt'lVV/ I VII I fa W.n. f-i.l PETROLEO BRASILEIRO S.A. g%, salojit^ 4« tm smw opsroooiul dos jou-l.tc c dos! ,.-l6gios. com b

Forte SA Corretora de Cambio e Valores Itfil MTB0B*4S JEi ""...f™— 
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, i MiwsTERio de minas e eneroia LbH. MMuiu uwodMa central, de cinco cstaQocs sccundanas3 ciado ao atual sistema GSM provoca* - . .. » ^
MUDANQA DE ENDEREQO 

5
Auicn OC LICITACAO Assim, onumcrodiscadoprottirara o

Aos nossos clientes e colaboradores informamos tomadad€PRE?osn« 1601.02^.96-9 n/uH GSM mais proximo ou se dirigi- inlormacocs I naugacao.;a 
^rt"!

que a Dartir de 10 de JUnhO paSSaremOS a atende-IOS Obtoto Surv^os do Usinagom do Rosea 0 Aplicjfao do Tof^uo em Coluna do ra ao satelite acima do bonzonte. ' ¦!' "s "mjls <-miJ 0 r ' s ¦ <-
rl. 

. • -Uo—J-e Revoslimonio do Portura<;So, sob regime do procos unilArios por um prazo do MS Cilobalst.tr dcslllara [X'lo a'U Cm um.l calcular a posicao. a U'locld.ldl. c a
em nossa nova tilial, permanecenoo tnaixer (quinhemos e quaronu e cinco) dias comdos, atravos do licitavio tipo "monor dc/cna de minutos. dirccionando o hora local do navcuador.
todas as linhas telefonicas. Prt.<;o- (CadastroPETnoBRASitemo? o5ou 05 13 01) Sinai para uma estacao de eonexao J-Edital oncontra-so & disposicao para consulta e/ou oblen<;5o na Gorftncia do .... -

Pi I A Pi A ACQFMRl EIA 98 Contralos da E&P • Bacia de Campos • Av Ellas Agosllnho. 66S. Saia 104 Dloco l.gdli'nil) tericslrc que 0 r.llWIll ira
PkUM L-rf-\ MOOt.lviUL-L.in, B f.tacad - RJ A aquisi?5o da documanlapao sori mediante aprosonta?5o de

16° ANDAR - RIO DE JANEIRO I com rovante do pagamonto no valor do RS 12.00
r-* a r-» vr \ o »f T noAH Recobimenlo das documentaries o propostas no dia 26/06,96. As 14 OOh, na E&P ——
PAciX. (UZ1 I sL I I -UZUU . DaC(d d0 Campos, ocasiao am que sera miciada a abertura dos envelopes do jjMfc

 documontafio . PETRdLEO BRASILEIRO S.A.
y^y PETROBRAS

, , 

~PETR6LE0 
^BRASILEIRO S..A. [M I . ... PETROLEO BRASILEIRO S.A. Eli

yy PETROBRAS iU PETROBRAS E&P - Bacta ck, Campoe
M1NISTEF1IO DE MINAS E ENERGIA CJIIIl MIMISTERtO OE MINAS E ENERQ1A |U^J AVISO DE L1CITAQA0

 El"" S  ——~— TOMAOA DE PflE?OS N« 160 1 030 96-2E&P - Bacia de Campos
c„„,ro d. . o^.w.1.. 1^. «. mm - M. AVISO DE LICITAQAO tSS

AVISO DE LICITAQAO concorrencia N" 160 0 036 96-6 I I [jaieewas e lurcos na platalorma de Namorado I. sob regime da pre<;os unitAnos por I
CONCORRENCIA CENPES 650-03-00041/96 Obfeto Servi^os do loca^ao do finibus rodoviario, sob regime de pre^os unilarios um p,u0 de 730 (8etecenIos 0 trinla) dias comdos. alravfis da licila^o lipo "manor

por um prazo do 570 (quinhentos e soienta) dias corrtdos, atraves d<! hcitatSo tipo preco*. (Cadastro PETROBRAS item 05 22.02)
Objoto Compra a Entrega de Cartucho de Toner e Carlucho OoscartAvei de Tmta -manor pro^o" Edital encontra so a disposi<;5o para consulta e/ou obtengao na Q.?r6ncu d«
para impressoras Edital encontra sa A disposiijao para consulta e/ou obtamfdo na Gerfincia de Conlrato# «Ja E&P Bacia da Campos - Av Ellas Agostinho. 665, Saia 104 Bloco
Enderoco Cidade Unlversitiria. Quadra 07, PrGdio 11, Sal a 11 110 llhado Fundlo. Contratos da E&P - Bacia de Campos - Av. Elias Agostmho. 665. Saia 104. Bloco 0 Macafi - RJ A aquisitAo da documenta(;ao sari mediante apresenta<;ao de
Rio do Janeiro - RJ CEP 21 949 900 Telelona (021) 598 6378 Fax (021) 598 6797 B. em MacaO - RJ A aqui8lt5o da documenta<;ao sari mediante apresenta^Ao de comprovanto de pagamonto no valor do RS 20.00 {Viwe rea.s)

> Valor do Edital RS 10 00 (dez reais) comprovanta do pagamonto no valor do OS 12.00 (do«i rea.s^ Receb.monto das documenta^oes e propostas no dia 27'06/96. As 09 OOh. na E&PValor do tdital n> lu.w (oez reais, Hecebimento das documenta^oos e proposias no dia 16.07,96. As 14 OOh na E&P Campos ocasiao em quo serA miciada a abortura dos envelopes deOntario do luigamento Manor Pro^o Total . pdcla Campos, ocasiao em quo sera miciada a abortura dos envelopes da tacia p
' Abortura das Propostas 18/07/96, As 09 OOh, no andoro^o acima docu«»ontai;ao documontatao
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Telefonia celular à venda

banda A serão vendidas ao setor privado até o final de 97

Carlos Magno

Q 0 presidente mundial da Sam-
sunR Electronics, Jin Ku Karç;, in-
formou, ontem, no Rio, que planeja
investir USS 1 bilhão até o ano
2.0(H) no Brasil. "Estamos forman-
do um consórcio para participar
das privatização do setor de teleeo-
municaçòes", afirmou. A Samsung
possui hoje uma fábrica de apare-
lhos eletrônicos em Manaus. Se-
gundo Kanc, a empresa vai cons-
truir mais três. Sérgio Mona 

'(.secundo 
IEsquerda) disse a Pekka Tarjane. presidente da ITlà direita do ministro, que privatizara as estatais ate o

Ò mapa da feira
para o correspondeu te pelos meios
clássicos de telecomunicações geões-
taapnárias. Antes que o s.iiulitc em
atividade desapareça do hon/onte. .1
estação de conexão transmitira auto-
maticamçrite o sinal para o seguinte,
já a sisia, sem interromper a comuni-
cação, Isso significa que o Globalstar
utilizará as estações de rea-pcào insta-
ladas cm diversos países (proprieda-
des dos correios locais ou de empresas
particulares).

Um dos principais s^iços olcre-
cfdos será o telefone itunel global,
seja no deserto, seja no meio do peca-
no. Alem desse serviço de transmissão
de mciKigem. ele terá uma função de
posicionamento com unia precisão de
algumas centenas de metros, ou seja,
uma espécie de GPS simplificado. 0
GPS Cilobal Ppinionin^ System -
c uni conjunto americano de satélites
militares e civis de navegação e de
determinação de posições geognilicas.
0 sistema, em implantação, com-
preenderá um setor espacial; um setor
de comando e um setor de equipa-
mentes para usuários. A con|pjlaçao
operacional compreenderá 18 satélites
em funcionamento em 12 horas e a
uma altitude de 20 mil quilômetros
Alem desses, são pres istos três de re-
serva. Esse Sistema deverá substituir o
Transit, operacional até os anos 90

0 sistema GPS c também chama-
do de Navstar — Smigution SaWlite
for Timing and Rtmdilj& (Sisienia de
Navegação por Cronomegraiagem e
Guarda). 0 segmento espacial lume-
cera ao usuário informações de navt®-
gação. Os satélites operacionais com-
preendem a colocação orbital de 18
satélites na dccada de 90| 0 segmento
terrestre de controle verifica e coloca
em dia as mfomaÇocs dc navegação
di>s satélites e dos relógios, com o
auxilio dc uma estação de controle
central, de cinco estações secundarias
e de três estações de ligação. O mate-
rtal do usuário destina-se a receber as
informações de navegação, a sincroni-
/ar os sinais emitidos pelos satélites e
calcular a posição, a velocidade c a
hora local do navegador.

No futuro,

um celular

mundial

Área de
exibição
externa Restaurantes

RÒNAt 1X> RCXjÍ RIO DE I RI ItAS
MOURÂO'
\ T os próximos anos, será possí-
1 N vvl que Você. com seu celular,

m.- comunique dv qualquer ponto da
Terra, mesmo do deserto do Saara,
com alguém da Ama/ónia Além do
mais, será possível utilizá-lo como
meio para determinar a posição (lati
tude e longitude), em que estiver o
celular, portanto, serái um auxilio p.t-
ra a navegação e até mesmo para
socorro aos alpinistas exploradores
que venham a se perder ou se aciden-
lar em suas atividades.

1 svt meta scra alcançada com o
Globalstar, programa espacial de tele-
comunicação que se apóia em uma
constelação de 48 satélites, sendo seis
deles colocados cm oito órbitas circu-
lares inclinadas dc 52 graus em rela-
çào ao plano equatorial (1.385 km dc
altitude). Nessas condições, eles esta-
rão ao alcance de usuários situados
entre as latitudes 65 graus ao Norte e
Sul, faixa do globo terrestre que cobre
a maior parte da população mundial.

Esse sistema espaciapai reagrupar
os participantes do conglomerado Sa-
telite Alliance, que compreende as
empresas Spacc Svstems Loral (rev
ponsável das cargas de comunicação);
Davi, da Alemanha (responsável pelo
sistema de propulsão e de controle de
altitude consiruida em Roma), e. fi-
nalmente, a Acrospatiale. da França
(responsável pelas esiruturas e pelos
elementos de controle térmico dos %
satélites, 48 em serviço operacional e
oito de reserva).

Esse sistema — Globastar — asso-
ciado ao atual sistema GSM provoca-
rá poucas alterações para os usuários.
Assim, o número discado procurará o
rèlais GSM mais proximo ou se dirigi-
rá ao satélite acima do horizonte 0
Globalstar destilará pelo céu em uma
dezena de minutos, direcionando o
sinal para uma estação de conexão
(gauiav) terrestre que o transmitirá
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Fonte S.A. Corretora de Câmbio e Valores

MUDANÇA DE ENDEREÇO

Aos nossos clientes e colaboradores informamos
que a partir de 10 de junho passaremos a atende-los
em nossa nova filial, permanecendo inalteradas
todas as linhas telefônicas.

RUA DA ASSEMBLÉIA, 98
16° ANDAR - RIO DE JANEIRO

PABX (021) 217-0200

Astrônomo

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A
PETROBRAS
MINISTÉRIO DE MINAS E EMERGIAPETRÓLEO BRASILEIRO S.A

PETROBRAS
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A
PETROBRAS

MINISTÉRIO OE MINAS E ENERGIAMINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
E&P - Bacia de Campos

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N« 160 0 036.96-fl

Contro de Pesquisas o Desenvolvimento Leopoldo A. Miguoz do Mello
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA CENPES 650-03-00041/96
Objeto Compra e Entrega de Cartucho de Toner e Cartucho Oescartivol de Tinta
para impressoras
Endereço Cidade Universitária. Quadra 07, PrOdio 11, Sala 11 110 llhado Fundio.
Rio do Janeiro - RJ CEP 21.949 900 Telelone (021) 59B 6378 Fa* (021) 598 6797
Valor do Edital nS 10.00 (dez reais)
Critério do julgamento Menor Preço Total
Abertura das Propostas 1 B/07.96, às 09 OCh. no endereço acima

Objeto: Serviços de locação de ônibus rodoviário, sob regime de preços unitários
por um prazo do 570 (quinhentos e setenta) dias corridos, através d>: licitação tipo
"menor preço".
Editai encontra-se â disposição para consulta e/ou obtenção na Gerência de
Contratos da E&P - Bacia de Campos - Av Elias Agostinho. 665. Sala 104 Bloco
B, em MacaO - RJ A aquisição da documentação será mediante apresentação de
comprovante de pagamento no valor de RS 12.00 (doze reais)
Recebimento das documentações e propostas no dia 16 07/96. às 14 OOti. na E&P
¦ Bacia de Campos, ocasião em que será iniciada a abertura dos envelopes de
docufientaçâo
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informe EcoNQMico DNC fiscaliza 
postos 

de Brasilia
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"M,U l~'°,K'1,v":

,cononijsl.! RlK|jecr Dornbusch scm iivi iirtipos conlrolam mais dc 41)".. dos hif-?

IN nassiuhi. em sens barulhcntos coniciitarios sobre o Hrasil. No 186 postos de eombustiuis, com gg9HMM|(MMHk ^
bandcira majoritaria da BR Distri-

(DNC-). ¦
Jos6 Juiil Senna. O crro de Dornbush, scgundo Senna, foi apenas o de tirio das Mjnas c Energia. ^M^DfOy
comparar o ffifil ao Mexico. "Ai e que ele so pcrdeu c fez criticas A principal constatatjao do mo- WmmxMjaMUg 

jPwfHfr*'
dcNcabidas. 0 Brasil de hojc e cxatamente o inverse do Mexico de iiitoramento de pregos leito pelos sv*

pre?os 
dos eombustiveis nao impc-

por excmplo. o deficit da balanp de pagamento. que chegou a 8% do visitados pclos fiscais mantinham [)^c constatou irn'gularidades nas placas de pnyos em 40% dos postos de Brasilia que Joram risiutdos
I'M", explica odirctor do Banco Graphns. os 15% de aumento na gasolina e

.... . , , r I. ,., iuik ..„ \ i<• ,i. no alcool verillcados em relav'iio , , . ,No prasjg o delicit cm eonla conente leuioti I>L uil .1 . <> uo nrecos 
cobrados no dia 1 dc da ciasse, na organt/aijao do cartel. ras para instalar placas corretas e dcdiaea noite

1MB. Mem disso. o pais linancia esse delicit e tambema amoitiza- ^ 
jj Vl\spcra ,j;, liberacao de pre- A liscali/acao do DNC foi reali- 30dias para recorrer da multa. Ho- 0 gerente do Auto Po>to Impc-

ca" da disida externa com rccurso* a loftgc®<wo. : o caso do ' • 
/ada para \eriilcar o cumprimcnio je a fiscalizallo \olta aos postos rial, dc bandcira la I sso. Hein]

Mexico prc-crise. o pais tmha dim as iie . „; i ots (sen o que M.m.,,vi fe , i otiifti-dt da Portaria 13, de 8 de abril, que multados para verilicar se foram Suxbcruer, inlormou que as irreKU-
I bilboes em Icsobonus. mdcxadosao cambio). I o pior: com Na semana pass.Kta. o titular da !. 1 , J- ,... , , i, - ., , ir t i II,., ,1 wr..i.,n',i .i.. Ar mm mti ,m,»nt,t detcrmmou a li\.u,ao de placas \ isi- eilas as eorreeoes. Do contrario. o artdades na insta acaqRIafp aca -
ivser\as dc arenas 1 ss 6 bilhoes. Muito dilerente do Brasil. cujas Secrctaria Ue Atompanliamento > ¦ .. i , „ , .. - 1

,, i iiS mi hiihniK iVnnAmirrt Mini^i.'rin ,11 Vets e i uminadas nas eniradas dos posto sera interditado Nos casos a lalta de i uminacao noiurna
rcsenascuunaliam. no fim de 1995, a quase I S> oU oilnocs I conomico (aut.) uo Ministtrio ua , '

;:j lustica 
Aurclio Wander Itasios polios, no pra/o dc 60 dias. Na em que home multa. alguns empre- seria dc responsabilidade da distri-

. "A moral da hUtoria e que Donibush deveria tei se concentiado no processo 
administrati\o con- Hscali/avao feita ontem. ccrca dc sarios rcclamaram que as placas dc- biiidora, que teria prcl'erido coloc.it

¦ ¦ que escrcveu no comeco 
||om'ls mid a ouc lra 0 Sindipetro. que rcpresenta os 40% dos postos estavam com pla- veriam ter tamanho padroni/ado uma placa padronizada pcla ban-

csta lento sun em asohu < s | ;c . •- ' ,' postos nara aptirar \ resnonsabili- cas irregulares c foram multados pclo DNCffia llic. argUmCntam. a deira. que custava I IMUK), cm
»COm 11,1111 cnst> 

Y 
a d0 Mcxm apSla: 

cm RS 4 143,| portaria e ecncnca. destacando lugar de outra. dentro da> cspecili:
, i ii 1 ,i maioria dos postos e o sindicato Esses postos tiro, agora, 24 ho- apenas a neccssidade de \isibtltdadc cav'oes. no valor dc RS 3OO,()0.

Previsoes para a Souza Cruz*

; isas j && :E"'^r; 
pigs'° Governo 

reune 
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de saiide

1993 : 1.192,311 ; 222.987 ; 59.823 | 1.523,333 r ,_____ : 3Q2 342 ; 93 550 j 72 233 : 1.610,599 l)R \sit.ix — Uma no\a rcumao Acompanhamento Economico do dots tipos de comportamento. En- d||Cr0SSf usadas para rcajustar as
' i'w'gM'• 10H911 ' cS7 i i 415 398 h°je na Sccrclaria dc Direit0 l'-co* Ministerio da I a/enda. Bolivar quanto a Secrctana dc Acompa- mensalidades em 39.24",, em abril

1995 ; 1.533,523 . lau.^i i .—•—;—• iiomico (SDI.) do Ministerio da M||ra Rocha inf®® que os nhamento I conomico, do Ministe- ja emptia,;irrcgularme||e, os cus-
1996- 1.696,060 ; 126.290 ; 358.053 ; 1.510,116 Jusjg podera delinir os primeiros cmpresArios da' arca dc |anos de no da 1 azenda. cxamitu planilhas tos iinance.ros da Contribuicao

• Estimado, em US$ mi! hd^sd'os 
nhnof de^1^0 

'o 
titu »»ude haviam se comprometido dc custos e ouxe argumentos dos Provisoria sobre Movimcntacao Ei-

" 
Font*-Banco Grxphus lar da'sDE Aurclio Wander Bas- torn o governo cm ressareir o que empresarios a favor dc reajutes que nanceira (CPMI i que ncm sequer

O Ramv GraSus m ve urn horn ana pant § Souza Cm:, M«, mlormou. sexta-fcira. que ha foi cobrado a ma.s por mensalida- variam de 18% a quase 40%, A foi votada pclo CQflgresso

; om tmimo (/{ \'(>ii(las <• patrimonii! de. respect ivftiwnle. »nw lalta de disposicao dos empre- des j& reajustadas a partir de abril SDE, do Ministerio da Justly con- reunifio de boje e encarada na
»•//»„ i/l/s. A( ,<„,ulo a aiuilisi- do banco, o luero Ihpiido sarl0> H11" um ac0l^° 

jflnit!^°: 
N1»ura Rocha allrmou que os au- trapoe os argumentos dos empresa- Justica coino uma oportunidadc

, „„„...., I.... ,1 t!n one i'il coma dc i 
'SS !. a propostas, ele podera nlcnlos a scrcm delinidds com o nos aos de centenas de usuarios que dos empresarios dc retomar as nc-da eiuim'Mt aewia set wenot ao qui inir^j. t aum> jazeiswm qu«:o asaftto seta ouimi- , . - ,

19*21 uullidea para t 
'SS 

I26Mmilhoes. Para os imeMidores „ado pdo Conselho Administrati- • ^ncrno (k'vcrao rc#,tar a var,a' coasideram os reajustes abusivos. gociacocs com base em dados ma.s

tie i urta pra:o. o (iraphus nao rcivmcnda invest ir na emfivsa. vo dc Defesa Economica (CADI). <-'ao tic gustos das emprevts. A SDE constatou, por excmplo, realistas sobre a variacao dos cus-

.S'uas in-dc\ ja suhirani, vste ano. W% e nao deveiu crescer Sexta-fcira. o secretano de Ogovernoesta trabalhandocom que as planilhas de custos da Gol- tos apresentados pelas eriiprcsas.

ptiiilo nniis. Para investidores dc medio c ItmgO prazas, porcm
o banco initial a compra do\ papeis.

/» ^ UPSi INDICADORES
Espanhois «iios Beiiige teclia aeencias ,

Os pnvos dasivmimlitics O O lnfla<?a<? ¦'
Doze empresarios espa- no mcK-;u|o intemacional ten- ¦ SilUlicalO di/ UUC juizo de RS 55 millioes apresen- ipca/IBQE % ipc/fipe % icv/dieese

nlfflis do setor dc C'pnstrucao e dem a subir c Hear mais osci- tado cm 1995, o Bcmge e uma n»
obr,is publicas cstiveram. se- h®te.s. nos proxitnos anos. I s- SCFUO dcillltldOS das instituicoes fmanceiras nuns JgJ9 mana passada. oti Sao I'aulo. m c a anahse Icita pelo C'etitro , . enxutas do pais, detentora de •
em busca de |>im ventuh x 'O 

dc , vludoN Agricolas da Fun- 400 I linClOliariOS uma das mais baixas relates nu e»«<«««" ¦
go\erno espnnhol elegcu o dacao Gctulio Vargasjoiie sera ... agencia/futraonarios". „ 
Brasil como o principal mcrca- nuBlicado in revista 4gr6a- ixiu.xndianx , IGPM/FOV % INDICADOHRE&', 'mo," „ puiMKauo na roisia i.u"c; P.ira Oerson.oslucrosconsc- m SmEEH! wUO IlllCI IKlLlOnal v 111 I '0 . t\" tKri s«M1V11V1 StMnilUin •*—I I /\ II vn I H\\ rr f\ ¦ i it V-s'x, 0-4C UPC;?' ^'; v

... , m- • ocgui.uv T) 1 1,0 IIORI/ON11 O uuidos pclo banco nos anos an- «„ v 0;.;,:-, woe' 110111 c, 1 1. 1 1-1 o artigo, nao lalt.un uizoes pa- D Banco do Estalode Muias icriores cotnpensariam o prcjui- rir. pieicial. .lose Ign.tui Kixtu ra essa alia dc precos, O cresci- Gerais (Bemge) \ai fech{)r sipe /0 do ano passulu. O lkmge cS l ''""u ' - memo da populated nlundial agencias e demitii 4in) lunciona- um di^s baneos inscritos pclo go- inpc/ibgeconut oyiut- I"tl'"n ' 
% o mais preniente nos pioximos rios no Inn deste mcs. segundo \crno no Prograina de Estitnulo : TJ 

fGYS 1 Sattrio mlnimol
, y 

vam lf c^.° 20 anos. a Terra tera dois hi- iuformago do S.ndicado dos a Rccstruti® e ao Fortalec- 1 
** J
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O prcsideiue da l nibratel. p rami c uma em Sergipe. Annuo- do banco loi lancado no balanyo . , 
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Diiio Penedo, pediu autoriza- * 4 nas. (joias e Piaui. financeiro visando a oblenvao Aluguel 1 . Cademeta
cao para o Ministerio das Co- Q Brasil ja c o quinto ••¦V.uliior.s ii lurun otri is de rcsiiltados ncgativos. 0 objc- 
numieacoes para lancar o 4" ma.or produtor mundial de ^as 

para irabaihar no fe- livo da opcravao seria facilitar 1 
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s.iteliic nacional. o B4. que vai marmores e giamtos. com > chamento e sens funeionarios as negociacoes para a senda do  W"6<*®U5 "**'•
a||ar nas areas dc telelonia ce- dc market:slwi\ Segundo..o ncm foram notificados". infor- banco a iniciatixa privada. 

v" " ' 
e«jiuKi«a*a Pro Rata dia da TR* I
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,..do m US 150 m.lho.% lofWJl o iM. afic- 
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Vilauni. anitneia esia semana os Xlaciel chega hoje ao Rio para DI7VTQXA
quatro brasileiros que \ao parti- particip.tr do tanvanieiuo do li- 1. Objeto: Oleo Combustivol ,jvJLi V lv3 l/\. 8pgy;y
cipar da corrida I toehaolim- vro "Sustentable development 2. Obtengao do Edital: Divisao A •
piea. nos I stadOs I iiulos, i stao and the advanced material: the de Controle dc Compras - *

, toticorreiHb alunos de 13 fu®| bra/ilian case", de Kobcno Vil- DCCP.G RealQrcinde?«N'''219 ¦ vW »nMMfi»«
i, | , I k Bo is Bioco C - Sala 807 - Botalogo - m. 1«? iKUwmtio.

: ,lades de I dutavao I isica. \> 
r!0 de Janei,o/RJ no horario fcM-

quatro que eolctarein mais ces- minis ro , ry 1 das9h as 1 th e de 14h as 16h. AccitaitlQS todos tMCftHOBS dti cfcdito
{ tas-basieas podcrao ewoll.er os »««»nU'm, no Rioeen- . ^ W f.% £liranca bancdria, , iro, durante a entrcvista eo etiva 3. Maiores lnforma9oes no oil atraiCS ik an ultima . .

om^rns .|VK,„. OI,«l 0« Un„,o'do di«
rer S00 meiros carrcgando o v 10.06.96. ^• Minbolo d.is Olimpiad.;-. cari'a'^llisvnrrer suhrlTs uk"-o- Departamento de Aquisl^o ||^Hf 
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Dornbusch tinha

alcuma razão

BftisUia — Josomar Gonçatvw:
¦ Fiscais constatam

cartelizaçào e placa
fora das normas

ur.xsíi i \ — Cidade onde dois
grupos controlam mais de 4()"o dos
186 postos de combustíveis, com
bandeira majoritaria da BR Distri-
Mora; subsidiária da Petrohrás,
Brasília amanheceu, ontem, sob a
fiscalização dc dez equipes do De-
parlamento Nacional de Combustí-
veis (DNC), subordinado ao Minis-
tisrio das Minas e f.nergia.

A principal constatação do mo-
nitoramento de preços leito pelos
fiscais foi a de que a liberação dc
preços dos combustíveis não impe-
diu a carten/açào (unificação de
preços para evitar concorrência)
dos postos.

Um balanço parcial do dia — o
completo só sairá hoje à tarde —
indicou que a maioria dos postos
visitados pelos fiscais mantinham
os 15% dc aumento na gasolina e
no álcool verificados em relação
aos preços cobrados no dia 2 dc
abril, véspera da liberação de pre-

vço|||
Na semana passada, o titular da

Secretaria de Acompanhamento
I conòmico (Sl)lí) do Ministério da
Justiça, Aurélio Wander Bastos,
abriu processo administrativo con-
tra o Sindipetro. que representa os
postos, para apurar a responsabili-
dade dl Rede Cascào, que controla
a maioria dos posios e o sindicato

DNC constatou irregularidades nas placas- de pnyos em 40% dos postos de Brasília que foram visitados

da classe, na organização do cartel.
A fiscalização do DNC foi reali-

zada para verificar o cumprimento
da Portaria 13, de 8 de abril, que
determinou a llvação de placas visi-
Veis e iluminadas nas entradas dos
postos, no prazo dc 60 dias. Na
fiscalização feita ontem, cerca dc
40'% dos postos estavam com pia-
cas irregulares e foram multados
cm RS 4.143.00.

Esses postos tem. agora, 24 ho-

dc dia e a noite.
O gerente do Atuo Posto Impe-

rialj dc bandeira da I sso. Hetni
Suvbergcr. informou que a- irregu-
laridadcs na instalação da placa
a falta de iluminação noturna
seria dc responsabilidade da distri*
bilidorá, qne teria preferido colocar
uma placa padronizada pela ban-
deira. que custava RS J. 160,00. eni
lugar dc outra, dentro das especifi-
cações, no valor de RS 300.00.

ras para instalar placas corretas e
30 dias para recorrer da multa. Ho-
jc a fiscalização volta aos postos
multados para verificar se foram
feitas as correções. Do contrário, o
posio scra interditado. Nos casos
em que houve multa, alguns empre-
sários reclamaram que as placas dc-
veriam ter tamanho padronizado
pelo DNC, já que. argumentam, a
portaria è genérica, destacai®)
apenas a necessidade dc visibilidade

Governo reúne
Lucro ; Empréstimos| Patrimônio
liquido • totais ¦ liquidoAno : Vendas• líquidas

dois tipos de comportamento. I n-

quanto a Secretaria de Acompa-
nhamento Economicò, do Ministt|
rio da f azenda, examina planilhas
de custos e ouve argumentos dos
empresários a favor dc reajutes que
variam dc Í8% a quase 40%, A
SD1, do Ministério da Justiça, con-
trapòc os argumentos dos empresa-
rios aos de centenas de usuários que
consideram os reajustes abusivos.

A SDE constatou, por exemplo,
que as planilhas de custos da Uol-

den Cross, usadas para reajustar as
mensalidades em 39.24% em abril,
já embutia, irregularmente, os eus-
tos financeiros da Contribuição
Provisória sobre Mov imentação l i-
nanceira (CPMI ) que nem sequer
foi votada pelo Congresso.

A reunião dc hoje é encarada na
Justiça como uma oportunidade
dos empresários de retomar as nc-
goeiações com base em dados mais
realistas sobre a variação dos eus-
tos apresentados pelas empresas.

Acompanhamento Econômico do
Ministério da Fazenda, Bolívar
Moura Rocha, informou que os
empresários da arca de planos dc
saúde já haviam se comprometido
com o governo cm ressarcir o que
Ibi cobrado a mais por mensalída-
des já reajustadas a partir de abril
Moura Rocha afirmou que os au-
mentos a serem definidos com o
governo deverão respeitar a varia-
çào de custos das empresas

O governo está trabalhando com

BRASit t \ — Uma nova reunião
hoje na Secretaria de Direito Eco-
nômicp (SDE) do Ministério da
Justiça poderá definir os primeiros
parâmetros de reajustes das mensa-
lídades dos planos de saúde. O titu-
lar da SDE. Aurélio Wander Bas-
tOS, informou, sexta-feira, que há
uma falta de disposição dos empre-
sários para um acordo definitivo
Na falta de propostas, ele poderá
jazer com que o assunto seja exami-
nado pelo C onselho Adminisirati-
vo de Defesa Econômica' (CADE)

Sexta-feira, o secretario dc

1996" ¦ 1.696,060 • 126.290 : 358.053
Estimado, em US$ mil

Fonití Banco Gniphus

O banco Graplnts prevê um bom ano para a Sòltza Cru:.
, om aumento de vendas c patrimônio dc. respectivamente.
Ii 7"ti. \/i/s. segundo a análise do banco, o lucro liquido

da empresa deverá ser menor do que cm 1995. caindo de USS
lw.ll milhões para í iS$ 126,29 milhões. Para os investidores
de curto pra:o. o Craphus não recomenda investir lia empresa.
Suas ações já subiram, este ano. 

'34"o 
e não devem crescer

muito mais. Para investidores dc médio c longo prazos, porem,
o banco indica a compra dos papeis.

Espanhóis

Doze empresários espa-
nhois do setor de consirução e
obras públicas estiveram. s&
mana passada, em Sàij Paulo,
em busca de joint w num v. "O
¦govetno espanhol elegeu o
Brasil como o principal merca-
do internacional em 1996". e.x-
plieou o diretor da missão co-
meivial. José lgnacio Rivero.
Os espanhóis gosiaram dos
çontatos que fi/erani, Só não
coíjfcivam com uma coisa; o
leriado de Corpiis WjÊsti. Não

•conseguiram agendar um com-
pi omisso sequer para qumla e
sexia-leir.is

INDICADORES

Bemiíe fecha agênciasrreços altos
Os preços das uiininoiliiics

no; mercado internacional ten-
dem a subir e ficar mais osci-
lamtcs, nos próximos anos, I -
lá e a análise feita pelo Centro
de Estudos Agrícolas da Fim-
dação Getúlio VárgasJ que será
publicado na revista fljpifi-
nalysis. esta semana. Segundo
o artigo, náo faltam razões pa-
ra essa alta de preços. Ü cresci-
mento da população mundial e
o mais premente: nos próximos
20 anos. a Terra terá dois bi-
Ihòcs de habitantes a mais. Ou-
iro ponto e o aumento da ren-
d a e d a d e m a n d a p o r
alimentos 1 ora i$$É os países
têm diminuído os subsídios pa-
ra v>s agricultores.

Pedras
O Brasil já e o quinto

maior produtor mundial de
marniores e granitos, com 5"«
de market sharc. Segundo c1
BNDES, porem, o pais tem
potencial para aumentai essíi
fatia dc mercado, As exporta-
ções de produtos acabados,
por exemplo, deram um salto
de I SS 7 milhões, cm 1991.
paia l Ss 35 milhões no ano
passado.

Inflação

juiz# de RS 55 milhões apresen-
lado em 1995, o Bcmge c uma
das instituições financeiras mais
enxutas do pais. detentora dc
uma das mais baixas relações
agência funcionários"

Para Gerson, OS lucros conse-
gtiidos pelo banco nos anos an-
teriores compensariam o prejui-
zo do ano passado. O Bcmge e
um dos bancos inscritos pelo go-
verno no Programa dc Estimulo
a Reestruturação e ao f ortaleci-
mento do Sistema I inacciro
(Proer) como passíveis de priva-
ti/ação.

Alem disso, segundo o sindi-
calista, o credito em liquidação
do banco foi lançado no balanço
financeiro visando á obtenção
dc resultados negativos. O obje-
tivo da operação seria facilitar
as negociações para a venda do
banco á iniciativa privada.

A direção do Bemge infor-
mou que o banco so se pronun-
ciar sobre as revelações do sindi-
cato na próxima segunda-feira.

¦ Sindicato diz que

serão demitidos

401) funcionários

% ICV/DIEESE% IPC/FIPEIPCA/IBGE

IGPM/FGV INDICADORESI \Ht VNO 1 x\ X

BI 
Lp HORIZONTE  O

Banco do 1 stadô de Minas
Cier.us (Bcmge) vai fechar vinte
agências e demitir 400 funciona-
rios rio fim deste mês. segundo
informação do Sindicado dos
Bancários de Juiz de I'ora (Seeb

INPC/IBGE
Salário mínimoFwvmt

Am ¦ 1Ü625 I3W6
M««  C 9079
Ot». DstadflcríWto' Indicn tk áffwo do trtüfrtnvrHa

 021/910 fetsea
Ma^98  o cara) o coca»
Ote Coeito6ote fX» f>yiUi por auaso
ttoreccWwwto

Todas as agências a serem fe-
ciladas são de outros estados e
incluem seis no Rio de Janeiro,
oito em São Paulo, duas no Pa-
ftiná e uma em Sergipe. Ainazo-
nas, Goiás e Piaui

" \uditores ja foram para as
agências para trabalhar no ie-
ciumento e seus funcionários
nem foram notificados", infor-
ma Gérson Medeiros, integrante
do Seeb JE. O sindicalista afir-
ma que o interesse do estado de
Minas é provar que as agências
são deficitárias: "Apesar do pre-

O presidente da Embratcl,
D|líÍ Penedo, pediu autoriza-
çào para o Mínislerio das Co-
munieações para lançar o 4"
satélite nacional, o B4. que vai
atuar nas áreas de telefonia ce-
lular e televisão. O projeto,
avaliado em RS 150 milhões,
deve estar pronto em dois
anos. O 3" satélite, o B3. que já
esta praticamente pronto, vai
ser lançado no começo do ano
que vem. como confirmou, on-
tem. o ministro Sérjíoi Moita.

Aluguel Caderneta
Falof dt» CofT»ç4oResidencial a Cornar ciai MorçacMOIOQ..

tòmauQioi.,.
UdicduOIDS .

«odtaOtOB
Anual
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Contratos d partir d»» 01 07 W íP^tor
Acumtít<ido ite Juro1 • TR TAJ-TRJContratos ate 30 06 94

(antigo I0TRJIGPW
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Au^u<M ccm ematrt* Aiyguets com verc em maio

FURNAS
CENTRAIS ELETRICAS SA

MINISTÉRIODE MINAS E ENERGIA
Aviso de Edital

Concorrência Ne
CO.DAN.G.004.96

Eletrobias
prego ou de morte dc seus respon-
sáveis.

O vice-presid||te Marco
Maeiel chega hoje ao Rio para
participar do lançamento do li-
vro •"Stisicutable developinent
and tllé advatieed material: the
bra/ilian ease". de Roberto Vil
Ias Bôas.

O ministro Seriiúi Moita le-
vou um susto, ontem, no Riiiecn-
Iro. dunuité a entrevista coletiva
dl iipresent|cão da Amêneas's
1'elecom. Na hora cm que come-
çaria e discorrer sobre as tcleco-
mnnieações. o sistuna de som do
Riocentro falhou. "O desenvolvi-
nunto das teleeoiminieações é |t-
go simples. Mas aqui. está com-
plieado". lirineou.

¦ \ Coea-( ola, que está invés-
mulo l'SS 25(t milhões, num-
dialmenle. na-- Olimpíadas de
¦\tlanta. a.nuncia esta stmana os
quairo brasileiros que vão parti-
eipar da eornda da toeha oliiii-
piea. fe 1'siado^ l üidos Estão
eoneorrendo alum^ de 13 taeul-
iludes dc l .düCüvMO l isicu. As
v|uatro que eolet^uem mais ees-
las-ix^ieas poderão escolher o^
eorredorev. Cada uni vai peieoi-
rer 800 metros eu negando o
simbolo das Olimpíada-,
¦ \ Faculdade Carioca fechou
conlralo com a Irevo Segurado-
ra. do tirupo Bandeirante] para
cobrir as mensalidades ij| seus mil

• alunos em caso de perda de em-

1. Objeto: Óleo Combustível

2. Obtenção do Edital: Divisão
de Controle de Cbmprns -
DCCP.G peal Grande/a N 219
Bloco C - Sala 807 - Botafogo -
Rio de Janeiro/RJ, no horário
das9h às 1 th e de 14h ás 16h.

GRÁTIS
GUIA

FR0MMERS.

Aceitamos todos os cartões de crédito
ou através de cobrança bancária.3. Maiores Informações no

Diário Oficial da União do dia
10.06.96.

Receba em sua casa a revista mais lida do mundoDepartamento de Aquisição
Normal

Circulação
semanal

52 edições.
ligue já: 0800-223636
Scgitiuiii ii <cxtn dm á/i às 20lt. Phwtão sábado S às lSh.

Classificados
JB

Disque 0800-23-5000
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Aviso dc Edital
Concorrencia N9
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1. Objeto: Oleo Combustivel

2. Obtenqaodo Edital: Divisao
de Controle de Compras -
DCCP.G Real Grande/a N 219
Bloco C - Sala 807 - Botafogo -
Rio de Janeiro/RJ, no horario
das9h as 11h e de 14h as 16h.

3. Maiores lnforma9oes no
Diario Oficial da Uniao do dia
10.06.96.

Departamento de Aquls^ao
Normal

Classificados
JB

Disque 0800-23-5000



Politicos atacam a ex-mullier de Castor

Antonio Carlos Biscaia. ex-pro- nha necou que tenha recebido doa- fi dojpmisiwo.qut. sua apresuita Ihorts possiviis. FiAmo> um
i >r .,„r..| ,i.. i,m„. |,.v,. . ,ii n , M '¦ ''' m j. i. yfagtea 80 na Camara Municipal ama- eoavenio.com a ONu para que

W m ^ 1 « iff 
^ 

Qoes do bicheiro. Para a deputada, \ 

nha 
ha acus-wjoes de s^perfatu 0 Rio s-j i a sede do Habitat

no Brasil tern todas as caracteristi- ,'-0 do bicheiro' Castor de il ^Sh mento de enipreiieiras e la'lta de aeertumos um acordo com a jtrc-
oj11^ 

^^^A„a,^d^' ^ 

^ ^ 

1 s'> M^a

¦ mandato^As conseqi'icncias para s-'u relacionamento com Ana Cris- *' 
JH Turquia 

foinuiito allmulaparti- mou.'
sociedade sao sempre danosas", tina. 0 bicheiro recebeu os jornais HkuB eipa^io de reunioes do Habitat. Ajuda - Cesar Maia disse
disse Biscaia, sem citarnomes. logo cedo e ficou trancado durante SmgjHTi Aprovcitei para uma visita ainda que a preleitura pode con-

0 governador Mareello Alencar todo 0 dia. scm falar com ninguem Mesquita dc Sulcyennin. I)unin- tribuir com recursos c |*ssd

de Ana C'ristina "Nao D Policiais do 3° Batalhao da I'M ca, percebi algumas vozes que Clinica Santa Genoveva. "Os

do sobre I: uma fofoca". disse. (Meier) prenderam, ontem a tarde, HEEaHH. falaram sobre 0 julgamento dos leitos da rede municipal estao
indignado. ao deixar dois apontadores do jogu^do bieho, dilamadores. As\ozes me disse- 100% utilizados. O mais impor-

lallui. 1 rriuido. governador^disse hanPinto Pinheiro, 58 anos. e Sid- nas proximas^16 luas", garantiu. tais estaduais e f^dcrais^

con^Ala%ra cm^ a 
^c\-|nulhcr 

bancs do bicheiro Luis Carlos Esca^ nr; 
1 >s l(»r' a"* I>cus

tame'ato da me'lhor jui/a brasileira. reprimir a cunlrau'Dfao no estado, Misiico, (estir atacou u nuiiher tie C tutor e disse que lAi 0 protegy -

'-7?*"• iss. JfKM jkKBSSKBb^ 
s"®is rt<

. WW& Lv^Kk^^GS^H^Ss Ha urn atio foi lancado o Cartflof \i£y/. ' jjMgiwl 
HP

1 JH/Sollo, exclusivo para os
a.ssinantes do Jornal do Hra.sil.

-v r~' ' ¦ 'tz ^an^° sucsso ciu®' n' s'r
;rJ| iS|} 'j)Tcxpouco tempo, ja adquiriu milhart*s

;vV^-jC' ilc associadcS Motivos nao laltata.

-1 recebe seu Cartflo J H/Sollo st-m

jornal. Depoi.s,
alto padrfio

^¦SnHr dt* atendimento Sollo com nulliao-s
de estalK'lwiiiH'ntcjs afiliados. Al<^in de

poder utilizar gtatiutamenU' Socorn •
Mfec&iico e Reboque do seu eanx)
24 boras por dia em todo o pafs.
Se voce e assinante do Jomal

do Hnisil e ainda n3o tein o C.artiio
JB/Sollo, pe§a jii. Se nao £

assinante, ligne e assine. Voce tain- mmmmmmm
bem vai ver que nunca 6 tarde para ————

, , - .^r-~.— aproveitar as coisas boas da vida. "~~~^SSm!mm

\IT (*| K®^e "temw a<>s p^meuos Cm/ ifjlie snAe eltabelecidos pola J\Smt m, *.
administradora do cartflo. voct FaZ aOfFEMNQ^

IJfiiK PAR I O JB E PÉ|| O M l CIIMIO.

Itio tlv Jíiiumi-o ,»}{íi-.íO00 - Outras Culuiirs OÍÍOO 2tiil7it7
tio vários: 2" a ti" tl us 7li òs Ifllt
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Políticos atacam a ex-mulher de Castor

Alexandre Durão

¦ Prefeito roga

praga contra a

CPI do Rio Cidade
/^\ s ares de Istambul, capital
v>/ da Turquia, deixaram o
prefeito César Maia mais misti-
co do que nunca. Ao desembar-
car ontem, às 8h30. do vôo 727
da Varig. 110 Aeroporto Interna-
cional, ele invocou Alá e afir-
niou — referindo-se aos inte-
grantes da CPI do Rio Cidade
— que 

"os dilamadores serão
castigados pelo céu nas fróxi-
mas 16 luas". No relatorio raiai
da comissão, que será apresenta-
do na Câmara Municipal ama-
nhà, há acusações de su[x;rfatu-
ramento de preços, beneficia-
mento de empreiteiras e falta de
fiscalizaçal nas obras.

Depois de afirmar que as
acusações dos vereadores fazem
parte do processo eleitoral, o
prefeito mostrou que a viagem à
Turquia foi muito além da parti-
eipação de reuniões do Habitat.

Aproseitei para uma visita á
Mesquita de Suleyeman. Duran-
te as orações, voltado para Me-
ca. percebi algumas voz.es que
falaram sobre o julgamento dos
dilamadores. As vozes me disse-
ram que o castigo de Alá virá
nas próximas 16 luas", garantiu,
em tom ameaçador, enquanto
recebia uma pequena vaia de um
grupo de passágeitosi

Nem com a insistência dos
repórteres. César Maia fugiu do
discurso mistico-politico: "0

que farei sobre esse assunto? A
voz de Alá diz para que fique
completamente fora. Continua-
rei acordando cedo, dormindo
tarde e trabalhando pela cida-
de" Alem da Turquia, o prefei-
to esteve em Paris para uma"viagem cultural". Na capital
francesa, participou de um leilão
na Christie's. Pretendia adquirir
dois quadros e traze-los para o
Rio. "Infelizmente, 

perdi", la-
mentou.

Sobre os resultados práticos
da viagem a Istambul, o prefeito
disse que as noticias são as me-
lhores possíveis. 

"Fizemos um
convênio com a ONU pára que
o Rio seja a sede do Habitat
para a América Latina. Também
acertamos um acordo com a pie-
feitura de Berlim na área am-
biental. Será elaborado um
Atlas ambiental. Também há es-
t udos para a economia de cner-
gia em prédios públicos", afir-
mou.

Ajuda Coar Maia disse
ainda que a prefeitura pode çon-
tribuir com recursos e pessoal
para solucionar o problema da
Clínica Santa Génoveva. "Os

leitos da rede municipal estão
100% utilizados. O mais impor-
tante é que os leitos dos hospi-
tais estaduais e federais fiquem
dispobiveis, já que só metade de-
les está ocupada. No que depen-
der da prefeitura, faremos o que
for necessário. Graças a Deus,
dinheiro não é problema", ga-
rantiu.

ções de Ana Cristina. "Não respon-
do sobre isso. I uma fofoca", disse,
indignado, ao deixar o seminário
do PSDB. na Universidade tiam.i
I ilho. Irritado, o governador disse
que o assunto é um desrespeito a
ele.

|á o prefeito César Maia inyo-
cou Alá para criticar a ex-mulher
de Castor de Andrade Ao voltar de
Istambul, foi evasivo: "Essa mulher
já insinuou coisas sobre o compor-
tamento da melhor jui/a brasileira.

Cartão

JB/Sollo.

Uma notícia

de 1 ano

atrás que

interessa

cada vez

k mais aos

leitores.

Má uni ano foi lançado o Cartão
JB/Sollo, exclusivo para os

assinantes do Jornal do Brasil.
E fez tanto sucesso que, neste

pouco tempo, já adquiriu milhares
(W* iissoeiaclos. Motivos nuo iiiltiiiii.

Minai, todo assinante do JB'
reóebe seu Cartão JB/Sollo sem

custo nenhum e não paga taxa de
anuidade enquanto for iissinante do

jornal. Depois, como associado,
desfruta a qualidade e o alto padrão
de atendimento Sollo com milhares

de estalx-leeimenlos afiliados. Além de
poder utilizar gratuitamente Socorro
Mecânico e Reboque do seu cano

24 boras por dia em todo o país.
Se você é assinante do Jornal

do Brasil e ainda não tem o Cartão
JB/Sollo, peça j® Se não é

assinante, ligue e assine. Voeê Iam-
bém vai ver que nunca é tarde para
aproveitar as coisas boas da vida.

SOãO
( *") IVsdt- qiu- alondu aos parâmetros

de análise estabelecidos pela
administrairará tio cartflo.
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vanos iioniiciuios. corrupcao uc Na Halua. cmoora o oossie / In $i&s (kvlarqpk'S <k rendu, Castor . /•; c I'aiiliiiiio nuacfOimnun run* cm Salunlor. a que 

-pixie pravar a partici/Hnw Ttojbgo do bicho na Italua
autondades policiais e contribui- geivido por Jose de Souza Olivci-
yiio de canipanha de politicos. ra f ilho alerie sobre os interessa- C d~*\ •) IT— A

I 2tck££ |l^:™i:sr: Lapo recorria aos coiiseinos cie Ana

Antes de mojftr junto com chactna em que 0 ex-capitao foi ..nr,.Ns U1 ,.nt3o aconseEil a ftnsuluc com o joco ccrca de ** copias. lor,tin eSregucs a pes-
¦n^Sr nfcLk assa!,sinad0r 

n5° 
fhU 

qUC 1 T \ - 3^o mrtl"X RS 500ll: "\nu£I Wr presd. sous que os larad chegar a Justi^a.
||ia fortaleza - , o cvpolicuil dis- mandantes do enme foram os bi- p cup? da contravttMo. Castor ... ,eii |Uero era superior a I Ss I mi- a Policial a flprcnsa; 

"Nao sera
sc que os maidres interessados em chciros. Segundo eluy.o crime-foi de Andradc. hoje urn delicto da Dutante estc enumtri alun de • niaumdo 

que elcs me calarao.sua morte senani hin aiK Castor, encomendado por policiais do eupuia dos bicheiros do Rio. nao so Ami C nstina parucipoii Uimlvm o . \mdi vou d-ir muito trabalho a
Paulmho e os dffi.ues da Para- (^J0 da ,M. Na ulu- in ornlava sua segunda mulher. fnro do contr.nentor 1 ernando A perda de prestigio de C asU, md^ u. u da. muit, u llj

todos. ma sexta-feira. Lea denuneiou .\„a C'nstina Basu, Moreira. das »Jtmf de Nhranda rempos de- ,umo a eupuia da contravene o v 
^^^ ue L as-

Propriedades As decla- lr^ oliciais que, segundo ela. es- principals decisoes tomadas pela P1"^ ^n^ndo Ignaeio t na do dc segundo Aria ,ris i a. p cunhado

iaQoes de renda da cupula do hi- unam .RCcressados en. que o do- mafia como. em alguns |o|entos. Santana 
ioram pr^os sob a aeu., aVahada pelas fasoes 

da mah \\ 
^ |'

cto estao do M.msieno Publico Climent0 na0 fossC divuleado: cheuava a Ihe ped.r conselhos: f" subornar o entao hoje tomadas a reveha do u,Po. o 
|ls^ 

Abraao l •

do Rio. Na de TurcB^ ele bita tcnentc<0ronel Ja.ro Jose'da Cu- -C astor e uma pessoa ...segura Jretor do Departamento -era! de 'I les pronnnem eneo.uros, tomam lal. i .

35% de paffii&o em terreno nha 0 |pjlao Ant6ni0 |-cmira Demora a tomai decisoes iffipeg W™ du 'W Nt#11 ov',s <%«« SC,I1 cTul,a* 
, 

1 ntaU"lU ' ll " ", 
, 

"

no munieipio de I uz-Puuba. 6 mil [.ontcscosargento Francisco|f tantes. Por isso eM me levou para \meagada de morte desde que lo Mojeo^e oCapUao Ouin^ 'ir 
atmvi dc i,m li-

coias de capital da tirma Pedagio se Sales Samoaio urn encontro com a malia espanho- comevou a lazer denuneias contra rnes (Ailt^Omiiiaraes Jiorge, tx , 
,

Comercio e'liversoes, 35% de - A promotora acredila que os laqnandoI'meonheeerasmaquinas e\-mando. \na Cristina disse que capitaodo Bxwcito). O Ciuimaracn. Vl\^r't,•uitobibBrtlii
uma casa em Itapoa. 35% de ter- ireS PMs sdriam os afftores inte- dc videopoquer". exemplilkou accitaria morar no e\teru)r ca%o e nm produto do Castor, e sua eria te e est t e . « • g« 1

reno' cm lotcainento em Jardim , : j' c,.so ••\0s .,utos j0 mulhet I ma das principals regras Justsca Ihe concedesse o benelicio. | ha muito tempo Castor achava reve anio e a es s e 1 1 
(

T,« A,»,c, 3** um p,Kl,„ d> '*'• iw:,,mr '¦ •'""" ^rr\ru': 
t 

•** * Mav;: 
^na Avenida Beira Mar. no bairro , , .. ch-»cini aobichei- que as mulheres tomem eonhcei- rccojWevar minha vida. Mas so mt disseaex-mwher. '

1 >4U-« 
rJr-"""" £taeri?J£|& ltasilw^ ^ ^ c+ ss

predilcm Salvador. tloS'\dw Lea Pelegrini Ana C nstma teria desempenha- |eus Rlhos Andradc hoje nao pode mais circu- . -J ^ rda 0„n f (-m~
Castor de Andradc deelarou t, omolor qUl, acompalha ^ amda partiapj^o decisiva em Ouiro .molivo de preocupagao lar tmnquilamentc Mas ruas como « j 

^ 0 cn.
posstur a firma pesque.ra Porto ,ftMvrU'0 c ls0 alerta. ivrein. que UI" pturo episodio. no qual o bi- da e\-mulhei de Castor, e agora anU.s. "lie 

preiudicou muito a cu- ' v

Seguro. no litoral bauino. Segun- a promolora b.nana despre/ou dlciro !cna estabeleeido o valor da t;«n_b«n testemunha dos» pula com as suasa<I-ocs tSoladUs, seu » ' ' ' %.

do Ohveira, a emjesg era utiliza- ,a 0 de qUf,,, pohcia„ trabalham propma que devena ser paga •» met.dos pela contra en^io o cxibicionisrJ E| fuglu para SSo J's ^|SKP r JoI. „„ , , ...K.r , , rs legada Marta Roeha. entao direto- deeis.io judicial de bloquear todos ,, , , u , .Mouro da forta- P1 LU 
\..U,V. L,rV; para os bicheiros. O promo o e- )a do Departamento Cieral de Poli- os seus K'lis. avaliados em RS 1.6 ,'. i .u , Hios m*l0 Ouan- Alguns c.ipitulos seriio reservados

nnstuiada a. peixes e _ m. ve|a que o laudo da perteia do cja i y(XViaii/ada e ao seu namora- bilhao. "Nao 
jx»sso trabalhar por- J 

• . „ • prOcurou" aos romances paralelos ao casa-
aulmho de Andiade afirmou que k)ca| da chaeina - em que morre- do c chefe d| gah,nete. delegado l|Ue estou *ndo persegtuda. A um- fj. . Vn.'fr siuv 

mento 
e a intumdade do easal:

i Cl'mi SU11S ;1S linhas de k'lclono 
ram o ex-capitao. tres seguran?as lna|d0 Julio de Santana: "Ja havil Gl fame de renda que tenho s;1o os aN^°-u .' 

' 
n, ,.inM -Castor uostava de s| sodomi/a-

numeros 221-6600 e 2J-60M, e um pai-de-vinto — mostra que um consenso de que Marta recebe- bens. Isso me pareceu mais uma ara comp c a a ... 
disse ela aoSORNAL DO

ambas instaladas em I era de na0 luHlu, urotclo ••i iCN foram ria RS 10 mil por mes devulo articula^o do Castor. A Jtpa. ^qua" 
revela igStros BRASH., lembrando que aprendeu

Santana. A eidade. de acoido com surp|ndidos dentro da fortaleza relevane.a do seu cife Mas desta lorma. esta desesumulando as cnvo|vendo 
Castor de Andra- com o capo a usar chictes e vibral

o diano do ex-capitao; e um dos nor oessoas que eram conhectdas Inaldo queria ganhar RS $ mil. pesso,i> que querein testemunhar j, ..ntir b

S—r tzzvzzztt Jsp7

Tentativa de 
DIPLOMA DA UNIVERSIDADE SANTA URSULA.

assalto agita 
pARA qUEM qu£R MAIS PODER DE FOGO NO MERCADO.

Laranjeiras

O bairro de l.aranjeiras viveu
uma manlia agitada ontem. com a
persegu.cao de dois assaltantes
jxia policial Os bandidos haviam
tenlado assaltar a casa nuniero
405, na Rua General Mariante.

dade de IXm Kamenet/ — apenas w *er jf *" Ecoriomia • Engenharias • Eng. de Computagao
• o caseiro Anjonio^ Lima Filho MjjjF Historia • Letras • Matematica • Nutrigao

! wm O Opala da cav!. L-mpa-ga- Sao 57 anos preparando seus estudantes para

dos assidtantes para tentar tonur- universidade com tradi^ao em futuro.

eontrados uma seeretaria eletroni- ... ^gj M.::. I, %.IW^ WHIF Inscricoes abertas W*!
ca. um computador portatil. um -..jflHHIk • i .t4,-i,sK..u» wlmm
fax e um telclbne celular. p3ta O VGStibllla .

\imento na casa e chamarani DBS 10 3S 20h, IK) CSITipUS d8 USU. 
^/versid0^

janela de um onibus e os est'ilha- Botafogo. Telefone: 551-2143 5«mp?e pensondo no frente 
J

cos de vidro t'eriram o rosto de)
passageiro Albano Pereira Filho. —— %—~~
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Os documentos deixados pelo ^
^^^^^^^^^^^^^^^fcx-capitào 

— que gravou .
uma fita de video com 9^

despertando interesse do Mmis- \ :| ÊÊM M- W J
terio Público, que deverá enviar •'< 'WÊÊÊ^WÊ ^ 

mpM Sm
um representante para Salvador s- * Wrs JÊL ' BÊ
para checar as atividades dos bi- I fÉHÊL ¦' ' * 

tV ¦ ..' Èjjmst ÊÊ
cheiros cariocas na Bahia. As no- • 'fm >? *9''t NSÊm^ MÊM fl
vas informações podem ser usa- / § 

'•/ 
fjÊSr Mm MmW iBÉ

das no processo por formação dc Illfw f 
'''SBm .0Ê$* 

MÊm
quadrilha, em que foram denun- | i$? j jafák JUm
ciados 28 pessoas, entre eles Tur- f ÊÊ j JR ÊmMèÊ
cão. Castor e Paulinho. if| j.® / mBÊg 4k:' mÊBÊ

A denuncia foi feita depois da fj ' W I maÊSw '•jmÊtí^.tí¦. SÊSBm
prisão dos bicheiros, quando os ;m S; ^Hr •> te^Éjpr; JÊÊBÊè
promotores conseguiram provar |; |® -: 

j sSESfâ ¦ ]' ';:v|B^Sbu^ . ¦ SBÊmmâ BÊBgmÊ
que eles continuavam controlan- I [JÊSÈÈWj f ¦¦ . IV JÊÊSÊÊÊS ' Êj
do o jogo mesmo atras das gra- È- gfg .wBÍÊBBÊj .¦: <. .ji&l ÊÊáSKU 'SKBSBEt
des. Á cúpula da contravenção WjSméM:' I ¦ BH»
que inclui 14 bicheiros — foi con- ^fíSÊm' '• VÊS&;, I M MÊÊÊÊÊÊ
denada a seis anos^ de prisão |xla -^Ê' W

lha e bando arniadò. Dos três bi- j/¦ mjÊjt '.fh f
cheiros, apenas Castor continua WjfÊ ,. 

-mm. 
|^HH^-^«HhSH

preso, no 18" Batalhão da Policia K wBÊ /¦¦ ,i$SÊgfc%
Militar (Jncarepaguá). Uf J0 "Tf | WSBÊÈÊÈ- 

' 
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Na Bahia, embora o dossiê i/n mis ,jechimçCh-s üc rendo. CttMor < /•' e Pnulinlto relmiwtnun /v/t* cm Stdnufar, o quepinh'pronir apariiáfHKòo <.

ra interessa-
dos promotora

assassinado - os
mandantes do bi-
cheiros.
encomendado por do

ma denunciou

Ferreira

acompanha

— morre-

M ARCI LO AHMT.D

cidem com as denúncias feitas pe-
Io ex-capitão da PM baiana José
de Souza Oliveira Pilho, morto
ano passado em Salvador, por en-
volflffinto no jogo do bicho. An-
tonio Petrus Kaliu o Turcào, Cas-
tor de Andrade e seu filho Pauli-
nho de Andrade declararam pos-
suif participação em negócios,
imóveis c linhas telefônicas na Ba-
lira, o que, segundo promotores
do Rio, é mais um indicio da ve-
racidade das informações conti-
das no diário deixado por Olivei-
ra.

No documento, o ex-capitão
aponta os contravcntores cariocas
como os controladores da Parato-
dos da Bahia, organização que.
segundo ele. seria responsável por
vários homicidios. corrupção dc
autoridades policiais e contribui-
ção dc campanha de políticos.
Oliveira detalha 20 homicidios e
ate o suborno de magistrados.
Antes de morrer junto com
quatro homens que estavam na
sua íortakya —, o e\-policial dis-
se que os maiores interessados em
sua morte seriam Turcãw Castor.
Paulinho I os dirigentes da Para-
todos.

Propriedades As devia-
rações de renda da cupula do bi-
eho estão do Ministério Publico
do Rio. Na de Tur a/o, ele cita
35"'u de participação em terreno
no município de Luz-Pituba. i1 mil
cotas de capital da firma Pedágio
( omércio e' Diversões. 35% de
uma casa em ItapoS. 35% de ter-
reno em loteamento em Jardim
Três Árvores, 2l>% de um prédio
na Avenida Beira Mar. no bairro
de llapagipe, e 30% de um outro
prédio em Salvador.

C astor de Andrade declarou
possuir a firma pesqueira Porto
Seguro, no litoral baiano. Segun-
do Oliveira, a empresa era utili/a-

; da para receber cocaína, que era
nnstui ada a peixes e camariVs.
Paulinho de Andrade afirmou que

I eram suas as linhas de telelone de
nu meros 2 21-66CH) e 22l-60fil.
ambas instaladas em 1 eira de
Santapa. A cidade, de acordo com
o diário do ex-capitão, e um dos
locais onde Paulinho e Castor
exercem suas atividades

o' recorria aos conselhos de

mensalmente com q jogo cerca de
R^ 5(ffl mil: " \ntes de ser preso, o
seu lucro era superior a tíSS I nu-
Ihão".

A perda de prestigio de Castor
fttnto a cúpula da contravenção,
segundo Ana Cristina, pode ser
avaliada pelas decisões da malia
hoje tomadas a revelia do C(tpo\
"f ies promovem encontros, tomam
decisões e iniciativas sem consulta-
Io. Hoje | ( <//'(> é o Capitão Ciuima-
rães (AilH Ciuimarães Jorge. e\-
capitão do Exército). O Guimarães
c um prinluto do Castor, e sua cria.
h ha muito tempo C astor achava
que ele estava creseendo demais ,
disse a ex-mulher.

Para \na Cristina, Castor de
Andrade hoje não pode mais eireu-
lar tranqüilamente pelas ruas como
antes "Ide 

prejudicou muito a cu-
pula com as suas ações imoladas, seu
exibicionismo, l ie lugiu para São
Paulo, depois do estouro da forta-
leza, e deixou todos na mão. Quan-
do foi preso, ninguém o procurou",
revelou Ana Cristina.

Para completar a sua vingança.
Ana Cristina revelou ter preparado
um dossiê no qual revela outros
fatos envolvendo Castor de Andra-
de e a cúpula da contravenção. O
documento, do qual ela produ/iu

seis copias, foram entregues a pes-
SOas que OS farão chegai a Justiça,
a Policia e a imprensa: "Não será
me mal,mdo que eles me planto.
Ainda vou dai muito trabalho a
eles. Não larei como a f.liana Mui-
ler. mulher do Anísio, que foi as-
sassinàdà a mando de seu cunhado,
o Nelson Abraão Davjd, c nada
falou".

Entretanto, as novas revelações
da evprimeira dama do jogo do
bicho podem \ ir através de um li-
vro. I Ia não descarta a posjBDda*
de de escrever uma autobiogralia
revelando detalhes sobre a vida de
uma mulher ao lado do bandido
mais poderoso do pais. Na narrati-
va. Ana Cristina lembrara Mia m-
lanci.it junto da família que sempre
abominou sua rclaçao com o aipo,
sua eleição de Miss Bangu, o en-
C0©0 com Castor. as viagens ín -

iifnacionais e. por fim. o inferno
ilas surras, torturas e separação.
Alguns capítulos serão reservados
aos romances paralelos ao casa-
mento e a intimidade do casal:
"Castor gostava de ser sodomi/a-
do", disse ela ao IJORNAL DO
BRASIL, lembrando que aprendeu
com 0 capo a usar chicotes e vibra-
dores como forma dc aumentar o
prazer sexual.

expressão. I ntão aconselhei-o a
merecer a metade", disse.

Durante este encontro, alem de
\na Crisiína participou t;unlvm o

genro do contraventor. 1 ernando
lgnácio de Miranda fempos de-
pois, I ernando lgnácio e Inaldodc
Santana foram presos sob a acusa-
ção dc tentarem subornar o então
diretor do Departamento Geral de
polícia do Interior, Mario Covas

Ameaçada de morte desde que
começou a fazei denúncias contra o
evmando. \na .Cristina disse que
aceitaria morar no exterior caso a
Jusfj|a lhe concedesse o Ivnelicio:
"í, a única chance que tenho de
recomcsMr miiiha vida Mas so me
mudo do Brasil se puder v iajar com
meus filhos".

Outro motivo dc preocupação
da evmullier de Castor. e agora
também testemunha dos crimes eo-
metidos pela contravenção, foi a
decisão judicial de bloquear Uxlos
os seus betis, avaliados em RS l.fr
bilhão. "Não 

posso trabalhar por-
que estou sendo perseguida. A um-
ca fonte de renda que tenho sa| os
bens Isso me pareceu mais uma
articulação do Castor. A Justiça,
desta forma, esta desestimulando as
pessoas que querem testemunhar ,
protestou. Ela! lembrou ainda que.
mesmo preso, Castor arrecada

i vgfõ i vi
O cupci da contravenção, Castor

de Andrade, hoje um desafeto da
cúpula dos bicheiros do Rio, nao só
informava sua segunda mulher,
Ana Cristina Bastos Moreira, das
principais decisões tomadas pela
mafia como. em alguns momentos,
chegava a lhe pedir conselhos:
"Castor e uma pessoa insegura
Demora a tomar decisões impor-
lantes. Por isso ele me levou para
um encontro com a máfia espanhp-
Ia quando foi conhecer as maquinas
dc videopõquer". exemplificou a
mulher l ma das principais regras
da malia. porém, e não permitir
que as mulheres tomem conheci-
mento dos negócios.

Ana Cristina teria desempenha-
do ainda participação decisiva em
um outro episódio, no qual o bi-
cheiro teria estabelecido o valor da
propina que deveria ser paga a de-
legada Marta Rocha, então direto-
ra do Departamento Geral de Poli-
cia Especializada e ao seu namora-
do e chele de gabinete, delegado
Inaido Júlio de Santana: "Ja havia
um consenso de que Maria recelv-
na R^ 10 mil por mês devido à
relevância do seu cargo Mas o
Inaido queria ganhar RS S mil O
C astor achava alto demais o subor-
no porque seu cargo era de menor

Tentativa de

assalto agita

Laranjeiras

O bairro de 1 aranjeiras viveu
uma manhã agitada ontem, com a
perseguição de dois assaltantes
Bela polícia. Os bandidos haviam
tentado assaltar a casa número
4d\ na Rua General Mariante.
proximo ao Parque Guinle. Após
uma troca de tiros, os assaltantes,
identificados como Marcelo San-
ios Lima e Marcelo Pereira dos
Santos, foram presos por policiais
do 2' BPM (Botafogo), na altura
da Rua Pereira da Silva, e levados
para a 9JDP (Catete).

Estavam na casa — de proprie-
dade de Dou kamenet/ — apenas
o caseiro Antônio Lima Filho e
sua mulher. Quando os bandidos
se preparavam para ir embora,
com o Opala da casa. o emprega-
do aproveitou o descuido de um
dos assaltantes para tentar tomar-
lhe a arma. No carro, foram en-
contrados uma secretaria eletrôni-
ca, um computador portátil, um
fax e um telefone celular.

Os vi/inhos perceberam o mo-
wmento na casa e chamaram a
PM. que iniciou a perseguição.
Na confusão, uma bala atingiu a
janela de um ônibus e os estilha-
ços de vidro feriram o rosto do
passageiro Albano Pereira Filho.
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Ja sao 98 os mortos na Santa Genoveva

I • ^ L Coil ili sera fechada depois que forem obtidas vagas para transferir pacientes

¦ Ministro da Saude reafinna que clinica de St 161 CSS. SO SCra *. ^uts Alvarenga

Mansur, serao processados polo
I0? Ministerio Publico. 

'"'jiBffr'"

um pacicntc 
Scgundo as vistonas dosjecm- gg|

da Clinica lWH cos 
iSp

Santa Gcno- ^§m. contamindada JfjPr S
mataram^osdoentes iSm

Corrca, mor-
ate.a present 'v

into

JBR*'" ill

rogistrada no Vistoria — A partir de hoje,

na. Apesar disso, 16climcasconvenladas|KloSiste- [j^H||Hn^f
nenhum representante das ma Unico de Saude (SUS) solre-

ou do Ministerio da interveiKoes medtcas e actmi- Jip J^^Mf •

Saude havia cstado na clinica nistrativas do govcrno |yHKH||^^^K jR^' jflVHP 
' 

. £»'&'¦•-
oiule o entra-e-sai de rabecoes federal e municipal, bias serao m 

|K| 
¦; 1 , LMMW^ »

tomou-se uma rotina. Enquanto monitoradase vislonadas duiante w | fl |« h Bj ¦P^jflft.l Jf
uguardam transferencia, os pa- 30 dias. 0 govcrno pretence "s«i- HI / .-M B^". -M
cientes da Santa Genoveva convi- lizar as conduces de atendimcnto K Jg, :<mmm m 

|| WHgUF^m K<r S
com a trancdia. dos internos umibem controlar V jMLrJma W f PQfl 1^1 §

0 aumento no mor- o uso dos recursqs envtados polo JPJ»|M| ¦¦Btt J
tes na clinica. que abriga muitos SUS. _ l/HflV II |l'-; It
pacientes terminais. comegou ha Sera lormada uma comissao de -Mm sfflVIPSp flH .W
dois meses. Ha cerca de uma se- medicos, nutricionistas, enfermei- ^j|Hp ~r--jtf ''aBm'^timm'' ¦:Mr 

*
mana. quando o caso veio a pu- ras e administradores. que fara S| K ¦ ¦ fm tfMMlSmm ft 

' ' ^°" fW Wi^SI^KB
blico o quadro revelado chocou fiscali/agao. Cada clinica sera oh- J&H jf--^^^^BBai>'>'! SE * ..

ministro da Saude. Adib Jatene, servada por dots interventorcs. flHV r ffWfffflffw m' _
W Hitciu.' 

j''-'"1"' 

f^PP^P^ '' '

&®S^"°i>ns«r^ clinicas conveinada^. ¦' clinuv SmuiiGenomu. omk 9S pessovs mormm

Modelo favorece rede 
privada 

no Rio

, , <• l.. V1,V hospitals privados foram Rchados niio se idcntilicar ganantem que ()>-

cuhm^nd^^rivoA^Jpr^- 
^PariSun^^ol'janei- lO/i'miMcilos. hmu!o que 7.4 mil propnotario^ ^^prejltoS go^^lu .rdo Spmola' por mie,-

3SSfcfe Lrtssiiss.TS «s ;ssmssrir

lfilr^E:±
nt M- de Se mental do M.n.stl relagao rcconhiMdamente indecen- psiquiAtnco. antrop.ca Ant^P^0 

Safklc Mental. ( Kvaldo Lu./ Stude, apoio ao sufeUtuUvo do senador

rio il l Saude. Domincos Silvio te cntre o poder publico e a esiera \s \inculavoe> entre a eslcra pu- lugar. un . c 
^ nao criou a.Comissao E-stadiml de Lucn# Portela ao projuo de Ic c

Nisciinen'to Alves o estado con- privada ocorreu no Rio de Janei- blica e d interessc pessoal pceunia- no api\gar as «-> ' -, , Saudi Mental, recomcnda^lo da Paulo Dclgad^que preve a retorma

^ nm n o dei t l'\ Para o prolessor e psiqu.atra rio sao bem ilustnida, quando se Bn/ola. CoiUercncia National de Saude psiquiatnea. 0 lobby das clmicas

Ssuiiio msMNeis entre os tres ni- Pedro Gabriel Delgado H'l RJ). "a toma o easo de Leonel Miranda. Sau«k credenciou aTundi^io wm ^ 
^ um p^qutatneas pmadasicoofo^

J' „overno ••() Ministerio da mlluencia do modelo asilar luerati- ministro da Saude durante o perio- 4fc0 leitQS pagos |K t . atualt/ado 
de tvxlos os hospitals em torno da l edera^ao 

|r 
1 .

^cZZjslZ^L Me mcntald, «ad« J„ mil,,ar. Quando =««.» muji do ,|»po»u,a;, am,S., Cl| g'S°B| 
^ M Jimoo d,Hospiais. o:en.uS1a| d«.l

de evccufu a Sccretaria Estalal avassaladora e.cxphca a escasaa 
go. 

fechou 2 mil vagas na C olonu caHumaita. 0 numero dqleilos publicos e priva- ^ubstitutivo.
r ,3 

',. 
isrilvkver norm is servicos psiqutatricos abertos c di- Juliano Moreira e translenu os pa- 0 MmistCno da Saude. de algu- dov c ,Mnda jM cnou 0 (jrupo de Juntamente com a assinatura dt

,m municipal namfcos". l!le denUncia que a rale cientes para uma fa/enda de sua ma inaneira. tern saneado 1 sctor Ava|,a.-10 cjc Assistencia Psiquia- Saide no documento, apaigc a do
nao c •issiimiu privada de leitos asilares dita a po- propnedade em Paracambi. que vi- jjgq^iatrico no Brasil e os dados hstado recomendagao do psiquiatra Mario Santos Moreira.
S,U 

Sf, S? |!!iea 13 
'a m 

to Ha 1 se tomar a C asa de Saude Dr ^notaveis. Pan 19$8, as clinicas <atedratico de psiquito da !ni-

mlVmiVao na atribiiKao de res- Compara^O I nquanto 1 a ras. o maior manicomio piivado p>iquiatncas ocupavam o >cgundo IX^inttrem' "Isto denota Rio, que sofrcu sindKaiwa (o C rt-

ponsabilidades na punwao da I'll- )®a Grande do Sul coniunui popu- to America I atma qui¦ Kmar em leitos por i-s^tialidade 110 0 pouco interessc da Sccretaria pela merj em . por se .

E Sa Genoveva. Dominuos lagao de 9,5 milhoes defabitantes I...Vmillettosocupados• MTOn- • caiu rc orma ^uiamea". avaiia Do- U>rturar pac^ntes com cktrcvho-

sln.io e eategonco' "Tod fres possui a^nas 1703 le.tos psiquia- ^ 
-'V'L, 

A,m disso. 40 mingos^ Pontes,queprefea^m
niveis do govcrno tern o poder de tricos entre conveniados e pubheos, Saud| Astor Mtiio. no gounu par.

Programa Gan^nciaJ5®"1 ,inrlite

10 "v

Orevoluciona 
k9-f Privados f 

§
tratainento —— #

O govcrno federal ja podcria m
ameni/ar o sofrimento de pelo ' |5J
menos 10 mil doentcs mentais £3 m
cronicos que nao se bcncttciam 6 -h £ ,— S

 I das intemavoes. E que desde # H°SPt 
S

r r ^ n I IHI'I Mi 1 I , I I!1,! dia 6 <Se iulho do 1995 esu^ na 5-i #1 Publ,cos
• r V |J L, JH! 1 

HHP mesa do con#or|uridico do g # 1/ j

ft i P i| || it jv -— 4/,V; I' Ministerio da Saude. Edelberto 4 Ja M /
II rT I\1 I P F my.' iSm* ISBpi Luiz da Silva, 0 Programa de H M ^.^JL .

B1 L U n y li Apoio a ETesospitalizaQao 3 M ^
r% ,s I Ull it n A P \JP! (PAD), aprovado pelo Conselho , ., U

*: 

R A MU N u 0 b v 
¦CPr 

' 

i ^00^^ 
_zU

sr. « I y 1, r 0 programa a'dir«ionao pa. ,| 10^ I Popo^ Brasao..^

X| [ y If ll AIM. VttH'f1 W camcnto de clinicas para as la- J vf N t 
II I tl * K n rv • Mt .wBi milias e para que o municipto
M 8 II f « » 90t possa criar estruturas de atendi- ,9'J6 19^, ^ 1961 1966 1971 1976 i98i

mento ps;quiatrico condi/entes ,
I- s\ * f% a I r II kl r nor k| n If r C nilC com as avomendas'ocs da Orga- Fonle: Tese de mestndo do psiquiatra Jost Jackson Sampjio

f-STFS S A 0 ALU UN b U U b nUnt O U U t nizaQao Mundial de Saude. do ^|nle mental na kgislagao explica Domingos. J
Lu I Lw wHU "l-W * 

> • 
n .nr - ; Na aprovagao da pdhttca, 0 mun<|ial. "A ONU aprovou em Com 0 grandi /<>//1 atuan 

j
' T DAMCITAU Df< API&Mf MTP I 'A r ID AD E ministro Jatene recomendava m os princtpii para a Prote- contra 0 PAD. ele scna1 impk?
•1 KAN b 1 I An U 1 Alt 1 Arl t W T £•"1 11 ,f\ vl II nil L 

I , fosse submetida a consulto- 5o dc Pessoas COm Enfcrmidadc mentado hoje e derrubado ama-

nn n nf U rite Wtx fl C C T & D ria juridica. Ai corner a polemi- Cental c 0 consultor ignora 0 nha na Justwa . sentenua : c-

°.? 
nEo nAu 

^s^sss^

COM VOCE BEM HA HORA DO RUSH. : ^s-"iX sdfcAa«^=» DomingosSavioNascimento Al- |itucional?M perguntao psiquia- </i'. ela garantc que nao na ik

¦  Bi f ves. coordenador de Situde men- tra Pc<]ro Gabriel Delgado. au- nhum entpecilho jurtdico aO
•«. tal do Ministerio da Saude. |0r do livro /Is ra:des da luwla: PAD. 

"tie tem respaldo legal

|SlfmJ|9' "Com 0 contexto legal que te- psi(fUiatria. jitstwa e a cidadania porque e como se contratasse-
%BBBBWT7Hl^i mos no Brasil, ele nao passana". do huc0 „0 Brasn mos um familiar para cutdar do

| 4 ¦' E»p8|Br^Hrebate Edelberto. "0 PAD tira a fonte facil de parcnte". explica Lenir. hla cita

i, >V, 4;^: lncapaz __ a linha de argu- lucro dos hospitals psiquiatnea ^'^"paulo

f , im tl I 1 i jl I L 1 I I 11 ^fecdQwS0o1o^,ae SpSa° VocTanuncia Tn^ne que Wormou sua casa cm

Lk H I K L r! n U C L C ! I Ki (1 tM (C6digo Civil de 1934). do hospital e rcdireciona recur- alojamento para doentcs dc
•I ! 1 . 1 i. -i.l ill-ii-kij lit uLyvJUHJifv. lOii O consultor ignora segundo Do- sos para cnar uma rede de sen i- Aids, com apoio da Secatarni

A b KB AO 0,18 H. «*<«> ^ 
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D A C 1 D A ? El

SEGUNDA-FEIRA. ÍÕ DE JUNHO DE 1995

CIDADE

Já são 98 os mortos na Santa Genoveva

. . Í» .mmif «oro nnriftllPS;

JORNAI- DO BRASIL

f!5„ Li O,,«vi .«4-1 fe*m a *i 
I# 

"¦»»" 
r'"""

odeio favorece rede 
privada 

no Rio

não se identificar garantem que (K-
saldo Saide foi indicado para ocar-
go |xk Eduardo Spinola. por inter-
médio do deputado federal Eduar-
do Mascarcnhas. Alem disso, (>.-
vai® Saide assina com outros
quatro professores um maniteSto de
apoio ao substitutivo do senador
Lucidiò Portela ao projeto de lei de
Paulo Delgado que prevê a reforma
psiquiátrica: O lobby das clinicas.
psiquiátricas privadas, congregadas
em torno da l edera^ão Brasileira
de Hospitais, è entusiasta deste
substitutivo.

Juntamente com a assinatura de
Saide no documento, aparece .1 do

psiquiatra Mario Santos Moreira,
catedratico de psiquiatria da IJhi-
Rio, que sofreu sindicância do C re-
merj em llW2 por ser acusado de
torturar pacientes com eletrocho-
quês nos genitais e nos seios.

hospitais privados foram fechados
entre ml e 19%, com a reduvào
de 11,9 mi! leitos, sem prejuizp da
assistência Outros 4,6 mil leitos
públicos também foram fechados.

Mas o Rio parece resistir às mu-
danças. O coordenador estadual de
Saúde Mental. Osvaldo Luiz Saide,
não criou a Comissão Lstadual de
Saúdl Mental, recomendação da
Conferência Nacional de Saúde
Mental: não possui um cadastro
atuali/ado de todos os hospitais
psiquiátricos do estado, subestimou
o número de leitos públicos e priva-
dos; e ainda não criou o (.irupo de
Avaliação de Assistência Psiquia-
trica no Hstado, recomendação do
Ministério da Saúde.

Desinteresse "Isto denota
o pouco pteresse da Secretaria pela
reforma psiquiátricaavalia Do-
mingos Savio Pontes que preterem

Bri/.ola. I duardo Spinola — socio-

proprietário da Clinica Santa Ge-
noseva -— foi agraciado com um
faturamento a mais Astor retirou a
Clinica Humana do cadastro do
SUS e introduziu a Fundado 11-
lantrópica Antônio Spinola em seu
lugar, em 20 de de/embro de 1994.
no apagar das lu/es do governo
Bri/ola. A Secretaria Estadual de
Saúde credenciou a fundação com
480 leitos pagos pelo SUS, 150 a
mais do que possuía a antiga C lini-
ca Humaitá.

O Ministério da Saúde, de algu-
má maneira, tem saneado o setor

psiquiátrico no Brasil e os dados
são notáveis Pm I9SS, as clinicas

psiquiátricas ocupavam o segundo
lugar em leiu>s por especialidade no

pais. Pm iibril de 19%. ela caiu

para o 5a lugar. Além disso. 40

punir e o dever de fiscalizar .
Para Domingos, o Rio de Janei-

ro acumulou uma relação promís-
cua do setor privado com o públi-
co. porque sediou durante 30 anos
a direção geral do Inanips. "Ioda a
relação reconhecidamente indeccn-
te entre o poder público e a esteia
privada ocorreu no Rio de Janei-
ro" Para o professor e psiquiatra
Pedro Gabriel Delgado (ITRJ). "a

influência do modelo asilar luerati-
vo na saúde mental do estado e
avassaladora e explica a escassez de
serviços psiquiátricos abertos e di-
nàniicos l ie denuncia que a rede
privada de leitos asilares dita a po-
luica de saúde mental.

Comparação I nquanto o
Rio Cirande do Sul com 11111a popu-
laçào de 9.5 milhões de habitantes
possui apenas 1703 leitos psiquia-
tricôs entre eonveniados e públicos.

Ganância sem limite

Hospitais Psiquiátricos
Privados

Hospitais Psiquiátricos
Públicos

«ggglPpK*

População Brasileira
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No CrnvwkK ate o i»>s«<k lu: ch vunch, a *»m>na«)o precana *"[«* ^^O^TLmo ^ J, —¦ ^ (^T^Zb \
A J1 4^ * A. foi realizado ontem. no auditorio T\. As/^~ 'AX

AbandOllO CIO fjTlStO 
dii 

jlaixa §§mica 
Federal, em L2=^-N"

Brasilia. __________ —— —— —

HTltcl. OS 5 Chcgous oniem. ao Rio. a so- do sou pianisia. Cliff Jackson, de sei^ttbheiro de tumav,a de cigarro,:

Santo de lasa nao la/ milagre. (,'orcovado c ha 2(1 nao via os ^ prano americana Kathleen Battle sou emprevtrio na America Latina. Das Sh a> I Ih. a soprano inspecio-

Apesar de abeiKoar a cidade com hanheiros passarcm por uma re- JHHH& 4 (foto). para se aprescntar anunha Vlcjandro Sterenfeld. e da empresa- hou os quartos a prixura de um

seil ifucos abertos, o Cristo Re- Ibrma como a que foi (eita ago no Teatro Municipal, dentro da se- ria Maria Rita Stumpf, da empresa sent cheiro de cigarro, seuuida por
dentor nao lent conseguido bons ra ', lembra o taxista Roberto ^HE^. ,. ne Quatro Divas no Rio de Janeiro. Antics, organizadpra do cu*nto. camareiras-tnunidas de sprays per-
resnltados a sua volta 0 estado Coelho da eooperati\a de taxis {HHp** Uma das maiores cantoras liricas A van alugada para transporter lutnados. hnalmente instaiada, a

de abandono do Gorcovado - Corcovadlur. IK ^ da atualidade, Kathleen mostrou suas nulas voltou uma. enquunto cantora quiscomprar iin^enise f«.H

com banheiros sujos, posies de lu/ () guia luristied Joacir Uugenio ^ 
' ser tambem das mais bem-humora- funcionanos da \ artg passaram o levada a feira hippie da I nwagre-

uuebrados. sem agua e scm telefo- [ imaomfinna a melhora dos ha- '"*\y 
' 

m' das quando encarou com tianqtiili- dia tentando Jocali/ar a bagagem neral Osorio, em Ipanema Nao

ne publico - Ihoea o \isitante e npros mas lembrai lalta de pade a niicui de que sua bagagem extraviada. Certa de rectiperar suas achou os sapatos, mas adorig.o

contrasta com a bele/a da paisa- u-lelbnes no local. "Os banheiros A de 160 quilos - incluindo 13 VeMi- roupas. a soprano confenu o tempo lugar. Comprou pedras senu-pre-

cem vista daquele ponto A ulli- ate que melhora ram um pouco- IwMk. Ik dos longos para suas aptesenta«,ws chuvoso e decidiu que tra usar tin ciosas para darde presente, caneeas,

ma reforma do local foi bancada anCsa| do cheiro ruim, pela falta ffHVlfjW ''\ ~ n,l° havia desembarcado com vestido preto de veludo durante o para tomar cha nocamarime uma

pelos proprios comcrciames dali. de Sua No cntanto. os dois ore- HSHH&-' ela. Kathleen loi para o Copacaba- recital. No hotel, Kathleen recu- escullura. Altnpsou um mt to con

ha dois racses |h6es que haviam aqui foram reti- BHk, na Pala| Hotel, so com a cafca e sou-se a Rear no apartamento que do. comprado numa barraquinha

0 Coreovado fica dentro do rados pela Teleif, obscrva. WBSBBBsmm*- jaqueta que vestia. acompanhada Ihe havia sido reservado porque derua.
Parque Nacional da 1 ijuca, man- A^iio Os comerciantes so

tanWro01^'Cri^tok-nM t ^ F,l>b,ll> ,CI"" " ^ f hw It iWSSSMtKttiiicar;, «a "I am absurJo »*» 
J, ^ ^ „nl umm, Ao pedir um Pjalo de a nlenor [,„r.„,;,IK,a „ iJI ,JI"

dppodissoaqui. Agente paga Ri 
mresent tr i mien- pei.ve. a decepvao: \em irango. portanteequeeu precisocomtvtr "

3,7(1 pclo inna-sso e nao leml)cm Quando c!e rccliima. 0 aarvom a !a» a mmlu ^ '
agua para lavar as macs . rccla- 11 I • Dtvuigacdo , f, . , , .

e os equipamentos sankarios que- agradam aos tiiristas. "La embtii\o( — — ~~ —— -

brados. Em manjo. os comercian- na cidade, acliei as ruas meio sujas, '

5^gtsr,s:r zr&tszxz, ««»w luiz otavio gabizo leite penteado
"Trabalho ha 44 anus aqui no paulista Oscaifj^kter. Contos (TAVINHO)

\ Oficma de Artes I iterarias do MtSSA OA RESSURREIQAO

+•"""" mpaimiti 

m n ¦ ir% m m ft"<n^m Leblon (Rua Dias fer®a 455-1(^)
FERIMAViM OI3 BAv I VV abre novas turmas, a partir de ter- a ANTONIO CARLOS LEITE PENTEADO, ANNAH LEITE PENTEADO e CARLOS EDUARDO

M- ri 7» Hin (.m-feira. para o curso I m>ws ew- •+• GABIZO LEITE PENTEADO, profundamente consternados pelo doloroso tianse sofrido

A (ccnrnpin nnc AMTarrw FiiNnoNAmos DO BANCO >vr contos \lem de exeratar o esti- I convidam parentes e amigos para a Missa da Ressurreicao que, em mtencao da bonisstnm
^ ccnwAwnn nA«5Tn«; ™-nni lo dos alunos, o curso pretende for- I alma de seu inesquecivel filho e irrniio TAVINHO. farao celebrar. no pf6ximo dia 11 de |unho

CENTRAL comumca o falecimento do seu associado FERNANDO BASTOS. ocom- ^ 
cu|turaMitcrariov pro- 

1 
(terca-leira). is 11,30h. na loreja Abacial do Moste.ro de Sao Bento do Rio de Jane.ro, & Rua

do no dia 03. a convida para a missa em sua memiina que seri celebrada amanhS. - c puWlcar |jvros jc Dom Qerardo. Centro, desde ja agradecendo e manifestando 0 seu prof undo reconhec.mento a
dia 11, as 11 00 horas. na Igiejnde N S. da Paz, na Praya N.a. da Paz, em Ipanema. 259-3055; todos os que comparecerem a esse ato de soltdariedade e de p.edade crista

~ 
JABELA DE PRECOS PARA Linda Setton ensina tecnica de «i i

^ irnnrc conlec^ao de cai.xas e embalagens ¦,
AVISOS RELIGIOSOS E FUNEBRES curso rapulode cartonagem. In- B 

I II Vjft 
¦ ¦ • 

jM 
ML ¦ H

IARCUR.A ALTURA DIAS UTE1S DOMINCOS '^Atelier de Botafogo (Rua Ca- 111 ft | 1 I K I\1 UL \l VL I
pitao Salomao 57) oferece, a Pariir | BHI ¦§ I ^ I* W M 1 HB £Mem 3 cm 111,00 15b,ixj je 13 de junho, o cunio intensivo |Oj

5,1 cm -' cm 14(1,00 208.00 Observa^ao i1 abstrafio, com um j:

L-1S 
'1™ O 

Presidente do Clube Naval convida para a missa que
10,7 cm i cm m,.oo w.oo t :»5S« ser£ ce|ebrada em memdria dos socios falecidos, na
10 7 cm S cm i.' 0,0C) ('sricins a i > ¦
10,7 i m 6 cm -4-4-1 (X) b24.00 Augusto l anas coordena o cur- H rmandade Santa Cruz dos Militares, a Rua 1 de Margo, ¦

II Wi 
'¦£?, n° 

36 - Centro - amanha, ter?a feira, dia 11 de junho. ^s

1h(im 4 c m 444,00 (>24 ck) nal, gestalt e hioenergetica pretende 11 '00 hOfSS
480,od h7S.(X) apnmorar a qualidade de vida. In- ^!>7b,oo fomiagoes: 220-3611,

iycm 7 cm 672,00 'M5,00 ; Para pMicatfo sao ntji'ssarios  
ANTAO DlARIOdados sqbje u data r 0 local dos AVISOS ^ _

—— — cursos, aim de telcfoiw para i$6r- RELIGIOSOS E FUNEBRES 585-4326 
— 505"4®4°

DEMAIS FORMAT OS, '" " ANUNCIO POR TELEFONE '! L UOO h
0800-23-5000/585-4540/585-4326/585-4320 JORNALDOBRA.su. Editona 0800-23-5000 aosaooas 2000h

T^nvTAT T\r\ pt) a ctt 
HI 

A imt • 17 fMl n rm ( iUk' Se(d° C 5 'W". ¦ " » (e r „ das 8 00 a, 1900h JORNAL DO BRAS1L
JORNAL DO BR ASH DIA UTIL 3/4X) ocm firnsi/ andar, S>1> (nuovao s.-ws <<••".; 5ss8004s2000h —————————

DOMINGO: R$ 52,00 0 cm CfP 20949-90*) ^ - - -

CENA CARIOCA

SUPERSENA

Anlonio Lacerda

REGISTRO

VEM CA'; VA4rE ^§'^11

ÍOR ^f\L PflftTlDo?

Acortou: a quina do concurso
209. umvapostador de São Paulo.
Ele receberá o prêmio no valor de
RS 463.919.10. A quadra teve 150
ganhadores, cabendo a cada um RS
3,092,79. O terno distribuirá aos
seus 9.864 acertadorcs a quantia de
RS 62.71.

Acumulada: cm RS
4.756,427,37 a Supersená. Nenhum
apostador acertou as dezenas pre-
miadas do concurso (Ki2. 0 sorteio
foi realizado ontem, no auditório
dá Caixa Econômica Federal, cm
Brasília.

No Corcovüdo, ale o poste de luz denuncia a conservação precária

Abandono do Cristo

irrita os visitantes sentiu cheiro de fumaça de cigarro.
Das sh as I lh. a soprano tjfspecio|
nou os quartos a procura de uni
sem cheiro de cigarro, seguida por
camareiras munidas de iprays per-
fumados, hnalmentc uMaiada, a
cantora quis comprar um tênis e foi
levada à feira hippié da |raç;f tíe-
neral Osório, em Ipanema Não
achou os s;ipatos, mas adorou o
lugar. Comprou pedras semi-prv-
ciosas para dar de presente, canecas
para tomar chá no camarim e uma
escultura Almoçou um milho cozi-
do, comprado numa barraquinha
de rua.

do seu pianista, Cliff Jackson, de
seu empresário na América l atina.
-Mcjandro Sterenfeld, e da empresa-
ria Maria Rita Stumpf, da empresa
Antares, organizadora do e\ento
\ van alugada para transportar

stias malas voltou vazia, enquanto
funcionários da \ arig passaram o
dia tentando localizar a bagagem
extraviada. Certa de recuperar suas
roupas, a soprano conferiu o tempo
chuvoso e decidiu que irá tis.tr um
vestido preto de veludo durante o
recuai No hotel, Kathleen recu-
souriüe a ficar no apartamento que
lhe havia sido reservado porque

Chegou: ontem, ao Rio. a so-
prano americana Kathleen Battle
(foto), para se apresentar amanhã
no Teatro Municipal, dentro da se-
ne Quatro pivôs no Rio de Janeiro.
Uma das maiores cantoras líricas
da atualidade, Kathleen mostrou
ser também das mais bem-humora-
das quando encarou com irancjüili-
dade a noticia de qtic sua bagagem
de 160 quilos - incluindo 13 u'sti-
dos longos para suas apresentações
—, não havia desembarcado com
ela. Kathleen foi para o Copacaba-
na Palace Hotel, sò com a calca e
jaqueta que \csua, acompanhada

Corcovado e há 20 não via os
banheiros passarem por uma re-
fôrma como a que foi feita ago-
ra . lembra o tavista Roberto
Coelho, da cooperativa de taxis
Corcovadotuii

O guia turístico Joacir Pugênio
Lima cpnfintia a melhora dos ba-
nheiros, mas lembra a falta de
telefones no local. "Os banheiros
até que melhoraram um pouco,
apesar do chcirõ ruim. pela Ialta
de água. No entanto, os dois ore-
ihòes i|ue ha\iam aqui foram reti-
rados pela Telcrj". observa.

Ação Os comerciantes so
não lazem mais pelo ponto por
causa de uma ação judicial movi-
da pelo Ibamàf que pede a sua
retirada dali "Realmente, os co-
mercantes não têm obrigação de
arcar com a limpeza do Corcôva-
do. No entanto, os contratos de
licitação já estão vencidos há mais
de um ano e estamos pedindo ju-
dicialmente a devolução dos 11110-
\e.s", afinna Sônia Peixoto

A|x-sar da briga com os comer-
.dantes, Soma acredita que a s,iida
pani a consef|açào do ( orcovado
|\iss,t por tinia associação do po-
der publico com a iniciativa pri-
vadtr. "Os empresários também
devem ajudar o parque Vamos
promover 110 provimo mês um
workslwp para apresentar à inicia-
ti\a privada 15 projetos ambien-
tais relativos a I loresta da 1 iju-
ca", conta Sônia

I nquanto o ( orcosado perma-
nece no abandóno, outro poi|t| Ju-
ristiob çaritíca enfrenta uma situa-
cão melhor. No Pão de Acncar. o
único problema e o declínio nó nu-
mero de visitantes. "Ha cinco anos,
nos Rvebiamos mais de 700 mil
turistas por ano. Hoje, eles sao 530
mil", avalia Giuseppe Pellegniu, di-
retor-tecineo da Companhia Cami-
nho Aereo Pão de Açúcar, que ad-
ministra o foc.il.

As ^tidiçòes do Pão de Açúcar
agradam aos turistas. "Lá embaixo,
na cidade, achei as ruas meio sujas,
mas aqui esta tudo limpo e funcio-
nando bem", diz o comerciante
paulistf t>xar Dokter.

Santo de casa não faz milagre.
Apesar de abençoar a cidade com
seus braços abertos, o C risto Re-
dentor não tem conseguido bons
resultados a sua volta. O csiado
de abando® do Corcovado -
com banlieiros sujos, postes de luz
quebrados, sem água c sem telefo-
ne publico — choca o visitante e
contrasta com a beleza da paisa-
gem vista daquele ponto. A lilti-
ma reforma do local loi bancada
pelos próprios comerciantes dali.
há dois meses

O Corcovado fica dentro do
Parque Nacional da Tijuca, man-
tido pelo Instituto Brasileiro' de
Meio Ambiente e Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama). A admi-
nistradora do parque. Sônia l'ei-
voto. reconhece o abandono da
área em torno do Cristo Reden-
tor, mas garante que o Ibama está
prestes a liberar uma verba de RS
I milhão ainda este mês. I nquan-
to o dinheiro não vem, os quase
500 mil turistas que visitam
anualmente 11111 dos principais
cartões postais do Rio convivem
com a péssima infra-estrutura.

Na tarde ensolarada de quinta-
feira, dia de Corpus Chnsti, o
taxista Gualdo Luciano sai do
banheiro do Cristo Redentor de
cara feia. "É um absurdo o abati-
dono disso aqui A gente paga RS
3,70 pelo ingresso e não tem nem
água para lavar as mãos", rada-
ma. "Lste cheiro esta horrível. No
toalete falta água, sabão e até pa-
pel higiênico", enumera a psicíffi-
ga Cristiajoe lias, que aproveitou
o feriado para \isitar o monu-
mento com a família. "Hsta 

péssi-
mo. 0 cheiro é insuportável e os
sanitários não têm descarga",
constata o economista Ubirajara
de Melo.

Reformas A situação do
Corcovado não e boa. mas ha
dois meses era ainda pior. Alem
da falta d'água. os banheiros esta-
vam sujol, com paredes pichadas
e os equipamentos sanitários que-
brados. Em março, os comcrcian-
tes do local se cotizaram para pa-
gar as reformas dos toaletes.
" I rabalho ha 44 anos aqui nó

(Ricardo Pctraglia, H), o maitre
(Otávio Augusln, Dl o cozinheiro
(Duda Mambcrtl) c o dono do
restaurante (Paulo Canalho) re-
petem que o erro não tem a menor
importância 0 importante, se-
gundo eles, e que no Brasil evis-
tem "4 milhões de desemprega-
dos", "12 milhões de sem-terra".
"18 milhões de analfabetos" e "32

milhões de brasileiros passando
fome" \o deixar o local, o cvecu
tivo entra em uni taxi dirigido por
Betinho. O motorista pergunta o
destino e o exeeffivo demonstra
ter assimilado o que ouviu no res-
taurante e responde "Isto não
tem a menor importância. 0 1111-
porlantc é que eu preciso começar
a lazer a minha parle". Divulgação

Começará: a ser Veiculado
gratuitamente, a partir de julho,
na televisão e no cinema, o novo
comercial da campanha da Ação
da Cidadania contra a Fome. a
Miséria e pela Vida. coordenada
por Hcrbert de Souza, o Betinho.
O comercial foi criado pelo Eseri-
tono de Idéias, agência de publi-
cidade dc Yictor Murtinho. Ana
Lúcia Collart e \ndrea \ elloso O
roteiro, assinado por Luiz Antônio
(iaulia. fala sobre tome. emprego
e terra O filme mostra seqüências
de um executivo, interpretado por
Miguel Falabella (C) em um re^
taurante Ao [xxlir um prato de

peixe, a decepção: vem frango
Quando ele redam.t. o garçom

cancelar todos os compromissos
em Portugal e no exterior em fun-

çào de "problemas entre os inte-

granles do grupo". Ontem, os seis

músicos negaram qualquer desen-
tendimento, nnts reafirmaram que
desejam fazer menos shows.

Desmentido: o lim do Ma-
dredeus, o grupo musical portu-
guês de maior projeção interna-
cional. A informação foi
publicada sexta-feira pelo seina-
náriò 0 Independente Segundo a
reportagem, o empresário do gru-
po, Antônio Cunha, começou a

LUIZ OTÁVIO GABIZO LEITE PENTEADOCURSOS

(TAVINHO)
MISSA OA RESSURREIÇÃO

t ANTONIO CARLOS LEITE PENTEADO, ANNAH LEITE PENTEADO e CARLOS EDUARDO
•J* GABIZO LEITE PENTEADO, profundamente consternados pelo doloroso^ transe sofrido

T convidam parentes e amigos para a Missa da Ressurreição que, em intenção da boníssima
' alma de seu inesquecível filho e irmão TAVINHO, farão celebrar, no próximo dia 11 de junho

(terça-feira), ás 11.30h. na Igreja Abacial do Moste.ro de São Bento do R.o de Janeiro, à Rua
Dom Gerardo. Centro, desde jà agradecendo e manifestando o seu profundo reconhecimento a
todos os que comparecerem a esse ato de solidariedade e de piedade cristã

Contos
\ Oficina de Artes l iterarias do

Leblon (Rua Dias Ferreira 455 11)6)
abre novas turmas, á partir de ter-
ça-feira, para o curso p||§oj escrv-
ver contos Além de exercitar o esti-
Io dos alunos, o curso pretende for-
mar grupo cultural-literário, pro-
mover saraus e publicar livros de
contos Informações: 259-3055
Cartonagem

Linda Setton ensina técnica de
confecção de caixas e embalagens
em curso rápido de cartonagem ln-
formações 235-7704.
Desenho

0 Atelier de Botafogo (Rua Ca-
pitào Salomão 57) oferece, a partir
de 13 de junho, o ÈÍirso intensivo
pbservaçào ir abstração, com um
novo enfoque do desenho é do ato
de desenhar Informações: 22fi-42M
e 226-3580.
Caricias

Augusto Farias coordena o cur-
so Caricias o toque para a vida,
que. com base em análise transacio-
nal. gestalt e bioenergética pretende
aprimorar a qualidade de vida. ln-
formações: 220-3M1

Para publicação são necessários
dados sobre a data e o local dos
cursos, além de telefòffe para in!or-
inações, airaves dc caria para o
JORNAL DO BRASIL Editaria
Cidade, seção Cursos Ivenida
Brasil 500'W andar, São Cristovào

CEP 209-19-900 v

FERNANDO BASTOS
| Missa de 7B dia
0 A ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO

CENTRAL comunica o falecimento do seu associado FERNANDO BASTOS, ocorri-
do no dia 03. e convida para a missa em sua memória que será celebrada amanhã,
dia 11, às 11 00 hexas, na Igreja de N S. da Paz. na Praça N,S da Pa/, em Ipanema.

TABELA DE PREÇOS PARA

AVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRES

DOMINGOSALTURAlARCURA

O Presidente do Clube Naval convida para a missa que

será celebrada em memória dos sócios falecidos, na

Irmandade Santa Cruz dos Militares, à Rua Io de Março,

n° 36 - Centro - amanhã, terça feira, dia 11 de junho, às

11:00 horas

AVISOS
RELIGIOSOS E FÚNEBRES
ANÚNCIO POR TELEFONE

0800-23-5000
236 5as tetras, das 8 00 ás 19 00 h

Sexias tetas, das 8 00 ès 20 00 h

!d8. ás 6as foiras. das 8 00 òs 2 \ 00 h
ibados o Feriados, das 8 00 às 14 00 h

Domingos, das 9 00 ás 2Q 00 h.
JORNAL DO BRASIL

DEMAIS FORMATOS, CONSULTE-NOS
0800-23-5000/585-4540/585-4326/585-4320

DIA ÚTIL 37,00 o cm
DOMINGO: RS 52,00 o tm

JORNAL DO BRASIL

SEGÜNDA-FEIRA. 10 E>E JUNHO D17, 19% * nr JORÍAL IK) BIASIL t
CIDADh 1 '
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Segunda-feira, 10 do junho de 1996

O TEMPO

Rio de Janeiro
A Irente fria que provocou a chuva e queda de temperatura ontem já deixou o
estado. Apesar de alguma nebulosidade provocada pela passagem da fronte, a
tendência agora é do melhora no tempo. A previsão para hoje 6 de tempo nublado
a parcialmente ensolarado com possibilidade de chuvas isoladas pela manhã.
Uma área de alta pressão localizada ao sul do estado deverá proporcionar dias uqv
pouco mais ensolarados a partir de amanhã. > ¦. . ¦

Previsão para os próximos cinco dias na cidadeiimim

, Itapcruna
24/15

Campos
23/18»

W!NH«IHS1 MB
: I il I ¦

gl
' % mi $ ' L' few tMbte ntcd kk'h-

ass* Hi f ill

QUARTA-FEIRA SÍXTA-FEIRA

;---y

Nublado a
parcialmente
ensolarado.

Ensolarado a
parcialmente
ensolarado.

Ensolarado a
parcialmente
ensolarado.

BKIPjraMH
EsLim

&
fewEB
Parcialmoníe
ensolarado.

i 'Pàrcialmente
ensolarado.

. •
Resende
21/11 , I

Volta Redonda
22/10. : ; ¦ :

Petrópolls
°Barra Mansa 21/9 *
21/10

TeresópoÜs
21/10^¦*1

Nova Frlburgo

W Macaé
23/19

Costa 23/18; Norte 22/14 Costa 24/20: Norts 23,16 Costa 24/21, Norta 25/16 Costa 24/20, Norte 25/15 Costa 24/20; Norto 25-'16
No centra da cidade 23/18 No centro da cidade 24/19 No centro da cidade 25/19 No centro da cidade 24/18 No centro da cidade 25,18

Parati
23/17 Angra

dos Reis
23/18

Araruama'23/20
Cabo Frto
24/.19 qp Previsão para o Brasil

Valida para hoje, com as temperaturas máxima
e mínima em cada capital

hlo de Janeiro
23/18

mm'smk ¦ , Mas?
BB

$
1

hora altura hora altura
Rio de Janeiro
Alta.. I1h53m 0.90 — h—m
Baixa 4h49m 0.50 17h11m 0.50
Sóo João da Barra 
Alta 

 
12h27m 0 87 -h--m

Baixa ...4h7m 0.44 16ti29m 0.44
Mlncaé ¦' 
Alta . . T..... 11h30m 0.90 23h54m 0 90
Baixa 3h41m 0.44  16h3m 0.44
Cabo Frio
/Éi. : ilhSOm 0.81 —b—m
Baixa... 4h44m 0.45 17h6m 0.45

Ondas
AprovisãopS N» na cia marítima do Rio 6 de cóu encooodo
a quase encoberto, com névoa úrmja pela madrugada e manhà
yentos de quadrante leste a nonioete com yelociclaâo d6 7 a '0
ftòs Ondas de meio metro a 1 metro, om intervalos de 2 d 3
segundos Visibilidade moderada Temperatura ostàvol

Estradas
Presidente Dutrn (BR 116)- Po Km 164 ,10 Km Í73. sootldo SPTU
serviços dl1 pavfrpflntaçfto no tKxário d© ?1h ao Pi Do Km 103 ao Km'K) fj w>»viços de conservação rotineira. No aHura óo Km 167. pn-ta
sentido* FU'SP. intttrditôcia pam obms reparos netruturate m ponte
sí>f»n? o Rk) pavuna Rotas altomatJvfl® para o trdtogo' (automíwfc o
ônibus) quéni estiver na Av BmsH, pego o Trevo das Mn»ões, wguo
peta Washington luis até o entrxwvyimento com n l.irrfxa Vermelha e.
atiavi". tti Unho Vormfllha terá aceseo ao tnvi>o liberado (ti pèata
RJ SC da Dutra De outros pontos da ckfado. o ideal e pegar diretamon-
ti» a"l tnh.i Vermelha Caminhões Os comin»>ôos sô pocknAo ler ncéèBQ
à Dutra atravós da ant»ga Rto Sâo Paulo (BR-485), entrando no Vmkiu
I,,,, ,. c.aM'* o M-gtumk)pela BR-465 ate oKmPOeda Dutm, onde• - jõ vlagotn nomia)n>ehte Do Km 170 ao 168. serviços

p f» HwntaçOo no sentido'SP-RJ, entre 21he (Sh Do Km 170 ao Km
i ,"ii -.ervlçot; d»; fresagom, no s«»ntKjo RJ-SP. entri"«'th o f>h CX) Km
:\)B ao Km 210. serviços do pivwnontaçAo no sentKlo RJ-f>P Do Km
213 to Km 215. oPras de ncuporaçôo de preta e vtadulo. em ambos o»^c ntidoft Do Km ?14 ao Km 227, wwvtços de povtmentaçAo. sontxto
RJíSI > Do Km 228 ro Km 737. snwço» de recapWTwplÓ da pMt noe
mi !•-, sentidos p conservação dos acostamentos Do Km 226 ao Km 237.¦ u-rvtQOfi do recuperaçôo do pavimento om ambos os sentidos DeeÜía-
monto .1.' acostamento nos Km 275 e Km 307 5 pr.ta senbdo SP/RJ
i4.i Km 276. acostamento interditado para no sentRlo RJ"SP. í>to
Km 29H.7, acostamento interditado pam obras no sentido SP/RJ
Rio Juiz do Fora (BR 040) - Do Km ao Km 82 o do Km 102 ao Km
124.5. serviços de cwootvaçfto totonotra. om ambos os sentidos No
Km 12,5, ttflnsito om nxw pista, senti-jo RJí Jíkz de Foro. po* motivo do
. .tnns f>Jo Km 45,5 doevk) tx» tmte<p díi pista sentido FUJi*/ de f ora.
pora D Juiz do FotnTU. dnndo 0 consinn-Ao tto Posto dc Podugto?4o Km 81 sorviçoc do a*r>>rvaçfto na parle eíetnca. com as faixa» <*¦'.'iin <¦ nsqoerda interditadas, alternndamentonoTVmolpunandintw No
Km pista wwitido RJ'Juu* d»? Fora. laixa impedida, jxtia
obras &> cbnlénçÃo de erwostas.Rlo-Cnmpos (UR 101) - Do Km <00 fio Km í^ns do
duplicação da p»ta

Praias
r

Doa Vista
32/24

t!Z Wm,

Mangaratiba
Grumari
Recreio
Barra
Pepino
Sâo Conrado
Vidigal
Leblon
Ipanema
Diabo
Arpoador
Copacabana
Lume
Botafogo
Flamengo
Urca

Prtpria
Própria
Prtpria
Própria

Imprópria
Imprópria
Imprópria
Imprópria
Imprópria
Imprópria
Imprópria
Imprópria
Imprópria
Imprópria
Imprópria
Imprópria

m-ft

Macapá,
30/24':

m

Rio Branco
28/18

Manaus
31/24

¦¦¦ ''
ij Belém
I

'29/25

São Luís
«i3í?.(?4

Tereslna
32/23

• Porto Velho
30/19 * , .

Palmas
30/19

Sol

Fortaleza S Jollo Própria
Poente:
17hl6m

Cuiabá
I 31/17 •

?1,
Qoiânla

31i'18

Brasília
27/14

Vermelha
Icarai
Piratininga
itaípu
Itaquatiara
Maricá
Itaúna
Jaconé
Aiaruama
Cabo Frio
Arraial do Cabo
Btòos
Rio óas Ostias

Própria
Imprópria

Própria
Própria
Própria
Própria
Própria
Própria
Própria
Própria
Prtpria
Prtpria
Própria

Nascente:
06h29m

Lua
JÉà

Neva
15/8

Çàmpo
mi

Grande

I

São Paulo
19/12.

Crescento
2U6

Choia
30.-6

Minguante
m

Nascente:
01h27m

Poer.le
13h30m

Curitiba¦ 19/11 I

Salvador
28/-2S

Belo Horizonte
26/13

f
Vitória

W 24/19

Rio do Janeiro
23/18

Porto Alogr«
W® I

; Florianópolis' 23/13

Aeroportos
Gaieâo
Sanl03 Dumcxit
Cumbtaa (SP)
Congonhas (SP)
Viracopos (SP)
Confins (MG)
Brasília
Manaus
Fortaleza
Recife
Salvador
Cuntiba
Porto Alegre

Tempo bom Visibilidade moderadiboa.
Tempo bom Visibilidade mocleraddtxw

Tempo bom. Visibilidade ro»duzida'boa
Tempo bom Visibilidade redu;Kti-boa.

Tempo bom. Visibilictide boa.
Tempo bom, VrsiMidado boa.
Tempo bom Visibilidade boa.
Par/nublado. VisWKtacie boa
Par/nubiado. ViabAdade boa.
Par/nublado. VtsittWado boa.
Par/nublado. VíS'b<i'dad9 boa.

Tempo bom. Visibilidade rècluzidaboa
Tempo bom. ViwbiWadè riKkuici.ilxxi.

Todos os mapas, provisões do tempo e os dados sâo produzidos pola
AccuWeather Inc-fiMÍSB

Condições válidas p>im hoje

FLORES HÃO SOFREM COM © TEMPO

No mundo

Fortaleza
¦,,31/24

Natal
. 30/24

João .
Pessoa

30/24 S
Recife •

29/24 «Maceió
• 30/24
Aracaju

29/24

hoje tortja-lolra ; * *
Cidade Max Mln Ma* Mln T
Acapulco 32 25 pn 32 25 di
Amsterdam 21 17 pn 21 14 eti ,
Atenas 32 IB 32 21 s ;
Atlanta 28 18 pn 27 18 pn ;
Bagdd 36 23 37 22 s %
Baneoc 33 25 pn 34 26 pn '
Btircciona 25 18 27 19 s ¦
Borlim 27 t5 pn 27 17 n ¦.
Bogota 17 11 cb 19 12 pn ;
Bttwlas 24 16 pn 25 14 ag
Buonos Aires 19 13 pn . 22 13 pn l;'
Cairo 33 17 35 19 s ,
Cancun 31 25 ch 32 24 pn '.
Chicago 22 14 ag 27 16 ch: '
Cmgapura 31 24 ch 32 24 ch ¦
Cooenhnguo 23 14 pn 26 14 ch ¦
feidade do Mexico 24 13 pn 24 13 ag,»',
Dublin 14 9 fh 16 9 ch'
Istambui 28 14 30 '8 s '
Estocolnio 18 12 Ch 20 13 pn
Florenga 29 19 pn 31 19 pn .
FmnWurt 28 18 pn 28 18 n
Genebra 25 17 pn 27 18 pn ,
Helr.inque 20 13 ch 19 13 ch ;
Hong Kong 30 26 pn 31 26 pn
Jerusalem 25 14 27 17 s d
Joanesburgo 9 2 16 4 s
Utria 19 16 19 16 pn
Lisboa 25 16 27 19 s
lowires ^3 12 ch 19 13 ch /•
l& AngolnS 31 16 29 16 pn:* -
Madii 31 17 pn 30 18 n
Manilha 34 24 pn 34 24 pn

, MnrraKbsh 31 22 pn 32 t® pn'
Miami 31 24 ag 31 25 ag
Montrnal 23 11 26 11 pn
Moscou 29 16 24 14 ch
Muniguo 26 16 pn 27 16 pn
N.iiiOOI 24 14 pn 2:1 13 P"
Nassau 31 24 pn 32 24 pn
Nova Doll 4i 30 41 30 s
Nova lorquo 27 21 28 19 n
Nice 26 17 27 19 s
Oslo 18 12 21 12 ch
O'lando 33 22 ag 33 21 ag
Panama 33 24 pn 32 24 pn
Pans 29 17 pn 28 16 pn
Pequim 35 14 ag 33 19 s >
Iracja 28 18 28 17 n
BpiKJavlk i? 10 12 6 I
Mia ."1 18 pn 30 19 s
San Juan 30 24 pn 31 24 pn
Sao Francisco 20 11 21 12 s
Seul 24 18 ch 28 18 n
Ildnai 10 ii ch 19 11 pn
TOquio 22 18 23 18 I
Toronto 2\ 13 ag 24 13 pn
Vancogvor 17 ,1V, en 21 12 pn
Viona 30 17 ig 29 19 pn
Washington 28 22 28 20 ag

Tompo (T).s-r.ol, ph-pàrcialmonto nublado,
n-miblado ch c§Sva i tenipostados. ag-aguocoiro,

nl novnda Ugotâ. nv nevada, g-golo

FLORES E FOUI i 5 SEM í
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Acidente não afeta confiabilidade do Ariane

ia Causa provável do fracasso revela um importante 
kgap' 

na engenharia de software; que pode afetar segurança de reator nuclear

C l \l'l)IO CORDGVll
O acidente ocorrido em um \ ôo experimen-

tal do foguete AriatSi 5 em Kourou, na Guiana
Francesa, na terça-feira passada, parece não ter
afeta® a credibilidade dos foguetes lançadores
lYancesfs. a julgar pela opinião de seus clientes
habituais. Em primeiro lugar, porque vôos de
teste servem para isso. E. em segundo, porque,
apesar das três minuciosas e exaustivas revisões
de qualificação e testes no solo dos propulsores
terem eliminado muitas das imperfeições do
projeto» elas não fornecem garantia absoluta de
sucesso "Só os testes de vôo podem demons-
trai as capacidades' reais de um foguete", expli-
cam os técnicos da Agência Espacial Européia
(ISA). responsável pelos dois vôos de teste do
Ariane 5.

Versões preliminares divulgadas por técni-
cos da Arianespace sustentam que o problema
ocorreu devido a um erro do software na plata-
forma a bordo do foguete. "Parece 

que o pro-
blema foi causado por um erro no software",
afirma Guy Dubau, diretor geral responsável
pelas missões Ariane. No entanto, a verdade
dos fatos só será conhecida no dia 15 de julho,
quando Uma comissão de avaliação indepen-
dente divulgará as causas do problema. De
todo modo, se o erro de software tiver realmen-
te mandado para o espaço o que veio a se tornar
um buscapé que transportavam USS 500 mi-
Ihões em satélites não terá sido a primeira vez
que a industria de computação deixa a desejar
nas demandas de uma sociedade que prilegia a
informação. Que o digam o terminal de baga-
gens do aeroporto internacional de Denver, o
satélite Clementine é muitos outros sistemas em
pane que não ganharam tanta celebridade na
mídia (ver bo.x ao lado).

Ruptura — "Não 
podemos garantir que os

métodos que são atualmente empregados para
produzir softwares de segurança critica, tais
corno de reatores nucleares ou de carros, irão
evoluir á ponto de adequar-se perfeitamente a
nossas expectativa! futuras", sentenciou Gilles
kahn. diretor do laboratório de pesquisas fran-
cês 1NR1A. em artigo na revista S< ientific Ame-
rican. "Inteiramente novo em sua concepção, o
Ariane 5 utiliza um cérebro eletrônico que è 100
vezes mais potente do que os utilizados pelos

Paris— Arianospaco
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Resultado da perícia do Ariane sai em julho

foguetes Ariane até o momento', informam
representantes da ESA. "Para sistemas em tem-
po real, penso que atingimos um ponto de
ruptura", adverte Kahn. Juntando as coisas, da
o que pensar.

A intenção de realizar estudos para o Anane
5. sucessor da linhagem de fogueu* Anane 4.
considerados os mais confiáveis do mundo (S6
lançamentos e sete falhas), foi manifestada pela
primeira vez em uma reunião de ministros eu-
ropeus encarregados de assuntos espaciais, em
janeiro de 1985, em Roma. Se a família Ariane
à é uma solução adequada para 6 presente.

estudos de tendências revelavam que as cargas
(mais precisamente os satélites) a serem trans-
portadas por estes foguetes continuariam a se
tornar mais pesadas e que precisariam ter seu
custo de transporte reduzido para atrair clientes
em um mercado cada vez mais competitivo.
Oito bilhões de dólares foram consumidos no
desenvolvimento do projeto, em conta paga
pela ESA Além de transportar satélites, ele está
apto a levar cargas e tripulação à estação espa-
ciai Alpha, que será inaugurada em 2002 e
conta com a participação de EUA. Rússia,
Japão, Alemanha e Canadá.

Confiança Os clientes americanos dos
foguetes Arume, ao que parece, não perderam a
confiança na transportadora espacial europeia
Arianespace. "A destruição do loguete nao ale-
ta em nada nossos contratos com a Arianespa-
ce. Temos confiança de que a causa do proble-
ma será logo descoberta', disse Joseph ledino,
porta-voz da Loral Space System. "Acredita-

mos na capacidade da Arianespace de corrigir o
problema do Ariane 5 e de retomar os vôos
com o novo lançador com o mesmo nível de
sucesso dos Ariane 4". informou a Hughes
Teiecpmmunieations.

O foguete Ariane 5 realizava seu primeiro
vôo experimental na terça feira passada, levan-
do a bordo quatro satélites científicos Cluster,
de propriedade da ESA. e toi destruído 37
segundos apos a igniçao dos motores pelos
controladores lia missão, quando estava a 3.500
metros de altitude. Neste momento, os contro-
ladores da missão acionaram o sistema de neu-
tralizaçáo embarcado no foguete para destrui-
lo no ar e evitar uma tragédia.

A Agência Espacial Européia congrega os
esforços de 14 países, indústrias e universida-
des. Todos seguem um programa espacial co-
muni. hoje materializado no documento Hori-
zon 2000, aprovado em janeiro de 1985. As

pedras angulares (missões com objetivo delini-
do) do projeto, com verbas de USS 440 milhões
são definidas em um contexto europeu. O últi-
mo grande projeto do programa Horizon 2000
ocorrera, se tudo correr bem, em 2005. Nele.
um foguete Ariane 5 transportará um grande
telescópio astrônomico de três metros para es-
tudar a radiação ^Milimétrica do Universo.

Informática em atraso

Se um erro de software tiver real-
mente causado o fracasso do vôo
do Ariane 5, vai se confirmar o que
os leitores não vêem nos suplemen-
tos de informática, mas os especia-
listas estão carecas de saber: a enge-
nharia de software caminha a pas-
sos de tartaruga em uma sociedade
que valoriza rapidez nas informa-
ções.

Estudos demonstram que para
cada seis novos sistemas de softwa-
re postos em operação, dois outros
são cancelados. Um grupo de con-
sultoria da IBM divulgou em 1994
os resultados de um levantamento
realizado em 24 empresas impor-
tantes: 55% dos projetos de softwa-
re custavam mais caro do que o
planejado; 65% estouravam os cro-
nogramas e 88% tiveram de ser
radicalmente redesenhados.

Fiasco grandioso foi o do termi-
nal de bagagens do Aeroporto In-
ternacional de Denver, uma imensi-
dão onde cabem dua-> Manhattans
e onde três jatos po- dem pousar
simultaneamente em condições de
mau tempo. Vinte e uma milhas de
trilhos, quatro mil carros para
transporte de bagagem, 100 com-
putadores conectados entre si, 400
receptores de rádio e 56 scanners de
código de barras. Para quê? Para
nada. Erros de software em um sis-
tema que custou USS 193 milhões
trouxeram prejuízos diários de USS
1,1 milhão em juros e custos opera-
cionais.
Testes — O Departamento de De-
fesa dos EUA costuma aplicar tes-
tes rigorosos e caros para assegurar
que seus softwares não darão pro-
blemas. Afinal, preocupação exces-
siva com precisão se justifica quan-
do falamos em sistemas de localiza-
çâo de alvo de misséis balísticos.

Mas ate eles tiveram dores de cabe-
ça homéricas com bugs em softwa-
res. O satélite Clementine foi envia-
do para o espaço a fim de tomar
imagens da Lua em 1994. Quando
foi dado o comando para íotogra-
ía-ia, começou a pane. Seus propul-
sores foram acionados durante 11
minutos, fazendo com que o artefa-
to perdesse o combustível necessá-
rio para a segunda parte de sua
missão: o encontro com o asteróide
Geographos.

Aprovação — Os |ubsistemasi
que ajudam a guiar o lançador em
seu vôo foram desenvolvidos nas
instalações da Arianespace em Pa-
ris. O software do programa de
vôo, os circuitos elétricos e os siste-
mas de sequenciamento foram che-
cados milhares de vezes e aprova-
dos nestas instalações. Nada disso
impediu o fracasso da missão.

A triste verdade é que a maioria
dos códigos de máquina são feitos
artesanalmente a partir das lingua-
gens de programação e usando têc-
nicas que não podem ser reproduzi-
das de forma consistente, pelo atra-
so da engenharia de software.

De todo modo, os clientes da
Arianespace e os governos dos 14
paises que integram a Agência Es-
pacial Européia deveriam rezar pa-
ra que a principal suspeita da causa
do fracasso fosse afastada pela in-
vestigação que está sendo conduzi-
da.

Se Gulliver, o Ariane 5, for ren-
dido pelos liliputianos — e muitas
vezes indecifráveis — erros de pro-
gramaçáo, o episódico fracasso po-
derá atrasar o programa espacial:
europeu no exato momento em que
os EUA testam com êxito seu veí-
culo de lançamento reutilizável
Delta. (C.C.)
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bi 0 Vasco de Leandro (D) veneeu o Fluminense de Julio Cesar por 2 a 0 e continua na lideranga, agora com

18 pontes. 0 Fluminense se manteve com 14 e ficou em situagao delicada, com chances reduzidas (Paginal)
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A guaini{'(lo do four skiff, Jormada por Andre Costa, Giovani Valentino, Qswaldo Neto e Alexandre Soares, garantiu a vaga nos fogos de Atlanta (Pagina 8)
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® 0 Vasco de Leandro (D) venceu o Fluminense de Júlio César por 2 a 0 e continua na liderança, agora com

18 pontos. O Fluminense se manteve com 14 e ficou em situação delicada, com chances reduzidas (Página 3)
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A guarniçào do Joitr skiff, formada por André Costa, Giovani Valentina, Oswaldo Neto e Alexandre Soares, garantiu a vaga nos Jogos de Atlanta (Página 8)
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>* ourona eategoria leve, s:\bado, no

quatro vezes ate'chcgar ;i final, an
qual derrotou urn adversario ifSl

Sfi. cisivo foil sent diivida, o mais difi-

u' porque estava enfrentando o

toda a seu favor. Felizmente sou-
be me concentrarj e acabei vencen-

••, •' , jj do", comemorou Sebastian.
Ja a medio Rosicleia Campos

ill csbarrou na final de sua categoria
contra a cubana Odalis Reve,

0* atual carnpea olimpica e mundiak
'Ijr 1). e acabou com a medalha de prata.

L- 
^P'ros' 

la nesta fase de treinamento para

ta. Certamente nao vou cometer
os mesmos erros na Olimpiada".

« afirmou.
Tambem conquistaram meda-

HHt i/l v§|§p meio-pesado Aurelio Miguel (pra-
HHv' :tl fwu^'"' |^pp' X%P-f to),o raeio-leve Henrique Guima-

^Rifl iBF grando (bronze)
2-9 L' 2^ Aurelio — 0 campeao olim-

PbjjRSRBj^ fez a final do Tre Torn contra o
HBEsBSfliR^ canadense Keintb Morgan, cara-

^  de 95. No final de semaoa retrasa-

fjReSUltadO h ffciaSSificagSo do, na Sardenha, Aurelio tambem
L.—,......., mm»in m Uwt«^*imw«ro«i»wi»ii».i'-i. terminou com a prata no Torneto

I, »»« Guido Slene ao perder para o ak-
1 W.chaet0ootian .E.Au»tna. -121 mao Deties Knorrek. 0 rttUltadc• •**_ fa^er^e d<; ^bado deixQU Q judoca brasj.

i««.Pug I 2 tucacadTt^a.'Z itaiia. at leiro irritado. "Desde 88 cu nao
twasi^ jwfck-crrK&G: '  * perdia piira um judoca das Ame-

j, Ate« cnwiie Ausina.—n ncas em um torneio Internado-ifcgtftK* ix* Wu»MM X u• 4 ueundre Barro« . .¦**__« f - ^mungou. 
Para chegar a

»t«0Mw— 'N&.iw—<ww»  final, Aurelio venceu ties lutas.
* n , ii i,, ii - B-,ntiTnnriri 5 Nortun* Abe Jap»o 58 contra um noruegues, um coreano

;•¦ .7"; e um ctlbano.

Billy Blun-
ao apoio de

torcidas unifor.

anos seguidos. Quando a bandeira E^f\^v

carros para a guerra, os pilolos cal-
(,-ados com Good>*ear simplesmente ,f

pao brasileira de Indy s6 Raul
Boesel conseguiu chegar na zona de ^^^HhHBBBK." BW|PBwBPBBMPfflWBWWIfPPSpl^P^PBiSSg^^^^^ ./ 'iv,f;

pontos; 8° lugar. Christum FittijxM perck'u a chance de obtcr a priiucira vitdria na Indy de jomia nw incxpenuh qtw ale o wm vdor Amtretti Juvu constrartgU#

| 
— ~ rf 

a^S^Mundial de Fdrmula Indy Os 
'"tliri

ganha ioso ^ i h 111 y i ibiBWiBMiiW o |gp de dA

m\rioandradafsilva sempre sofrendo com a falta de 1 r Michael Androtti ....eua loia-ford 2tioomirvws45i 1996 dafrormuS 1. Vario
'Correspondonto cxpcricncia no aorrto do carro | a* chri.tun Fwiprtdi.... 8mN..... W">**rr """IjJJJS tantes europeus aparaxran

MIAMI. EUA-Vale na Indy pode muito hem errar na hora |' J* 
°r,^F'^;ZIl.M6xico!l!Z"Z 

Lois-Honda Z—*te4& w\ a lnd>' na capital do au
a mesma maxima do futebol: em que ve uma vit6na desenha- 5) Mark Biundeii ingaterra Reynard-ford a ios2or vel, aproveitanuo a viagem i
"Se o "Se" fosse gol, meu time da na sua frente. 6| EddioLawson eua tola-Mercedes „..„a )0s630 levari ao GP do Canada c
seria imbativef. Se os brasilei- Os brasileiros da Indy e da ¦ 

J 
steian johanSSOn Sudcw do Pr6ximo d«niingo.O vis

ros nao errassem, seriam os jv jestSo aprendendp, pelo ca- 16) maurWo0u8^mii»r. bt«»h.. itoyiMM^Cortf _...«71 *oKm mais ilustre desta legiao de
campeoes da Indy Uxlosos anos. minho mais dificil, l6gico, o va- as) roImho Mormio Bratii loia-Focd —....» 4t *otu* teiros Toi o tncainpeao m
Desta vez o acusado 6 Christian lor de uma vitona. Estavam to- ^ll 2 S 3E Jackie 

Stewut. Stewart ap
Fittipaldi, que depois de domi- dos vlciados ein lriunfos facets. «^-^^....-ae».iu. em Detroit em companhut
nar o GP de Detroit por uma A l6m 0 ^ago virado de L.,. .. _., mg. —Mg f» Paul c c"' Inissil° °r,cl
hora e 56 minutos teve um lapso tnntas derrotas em corridas if J l.CUIJ »>>.|>l.teM ¦ J :M!H J.f H gfflSI doudonos 

da mais nova
de concentra^io de 30 segundos. Binu..s vidi dura 51 ___ ... du f • 'onun conversar cc
temno suficiente nara Michael w , ! » i j 

'; 1 Jimmy vaasor (EUA) « 200 mllhas Dv Ferran. tentando contempo suncienie p»ira iwiuiwi Michael Andrctti ganhou de j y ai unsor jr. <eua) »i de Portland „m-. ™vin -.«in-uh n.-lo hAndretti cpnseguir sua 33 vito- novo poruue fc o melhor piloto 1 3* MtehaoiAndrotu(EUAj n ,; ae ron Umaop?aoassmadapel®
na, a segunda consecutiva. , . i i-i rntK K,.t,e a,. * <" christian rittipaidi (Bra)—58 •> Dia 23 de junto ro para defender a Paul S

F n-iofdiita colocar Chris- da Indy. Lider nas estatisUcas de 5. qudo Ferran (Bra) as Racing de I-1 em 97.L nao adianta u ar t. . 
yitirias, i®tiVel nos ovats cur- | # scon Pruert (Eua) w f)^k Gil nee'i uue tenha se cctian na fogueira pela derrota • Rl(w„.a„ ..pi r Grog Mooro (Can) 40 uu ncga que icni}^ u

Outros Fittipaldi perderam cor- tos, Micnau so traussou na r paui Tracy (Can) 45 metido com qualquer equip
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idem. Quem passou as ultimas de justilicativas muito mats • xr M„ur(ct0 Gugoimin (Bra) za todo mundo sabt qut Dt
24 corridas lutando para conhe- das c compreensiveis do que os 15. Robono Morono (Bra) 2-1 sernpa" recebeu tratamento
cer os segredos da Indy e quase erros brasileiros. . 2cr Raul Bowoi (Bra) 13 *- Jackie Stewart e deve ser i
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GP DE DETROIT

PRÓXIMA PROVA

Mundial de Fórmula Indy

2hOOmjrvWs451
a 8*410
a 5»a83

_a8s429
a 10s207

„....« 10s630

tola-ford1* Michael Androtli  EUA
8« Chrtattan FWJpatdl.... BraaJI
3* QU De Fenun Br»»il
4) Adrian Fernandei México...
5) Mark Blundell Ingaterra
6) Eddio Lawson EUA
7) Slelan Johansson» Suécia.....
8) Raul Boesot .. Brasil

16) l*auricíoOuff»tmtn.... Dratil
33) Roberto Moreno Bratll
34) André Ribeiro.— Braail
25) Emeraon Fmtpaldl Bratll

UJa-ford
Roynard-Honda
Lola-Honda
Reynard-ford..
Lola-Mercedes
Reynard-Morced«Sfl a 1Os860
Roynard-Ford a 18a171
Reynard-ford — a 71 *otta«
Loto-Ford „....a 4! voilas
Io4a-Honda a S7 *otUa
Penake-Morcedea ... a 98 voHa#

200 milhas
de Portland
Dia 23 de junho

1° Jlmmy Vnssor (EUA) —
2° Al Unaor Jr (EUA)~——
3" Michaol Androtli (EUA)
4° Cliristian Flttipaldi (Bra).
5* Qll Do Foiran (Bra)—-
&" Scott Pruetl (Euo) —
7* Grog Mooro (Can)
8° Paul Tracy (Can)

André Ribeiro (Bra) —
11" Emorson Flttipaldi (Bra).
12" Maurício Gugelmin (Bra)
15° Roberto Moreno (Bra) —.
20* Raul Bo»>sol (Bra)..— -

SAo Paulo — Roberto Fauslino

o flautista marroquino Chaham El Maati foi primeiro entre os homens

rro faz Christian 
perder 

a vitória

i Piloto brasileiro lidera o GP de Detroit durante maior parte do tempo mas perde ponta para Michael Andretti a 4 min doünal

96

m
DETROIT, EUA 0¦X Um único erro

ein uma tarde de
pilotagem impe-
cável tirou de
Christian Fitti-
paldi a chance de
conquistar sua primeira vitória na
F Indy. Michael Andretti venceu o
GP de Detroit de F Indy, oitava
etapa do campeonato, depois de
superar o brasileiro quando falta-
vijtn quatro minutos para o encer-
ramento de uma corrida que de
tantos variáveis foi encerrada no
limite de tempo (duas horas) e não
teve as 77 voltas programadas.

Aos brasileiros sobrou a conso-
lavão do monopólio do pódio, com
Christian recebendo a saudação da
bandeira quadriculada em segundo
lugar e Gil de Ferran cruzando a
liiüia de chegada na terceira posi-
çàp.

Andretti conquistou o 33° triun-
fo de sua carreira, a mais vitoriosa
da Indy, com dor no coração. "Me

senti muito mal ultrapassando o
Christian. Ele dominou a corrida
inteira e merecia ganhar. Tive a
chance porque ele freou tarde de-
mais e acabou abrindo muito a cur-
Va deixando um espaço para eu
entrar.", disse Michael com expres-
são de quem falava a verdade

"Freei muito tarde e não consegui
segurar o carro, por isso ele me
passou. Foi uma pena a pista ter
secado porque no molhado eu con-
seguia dominar. Mesmo assim foi
um bom resultado principalmente
para a minha equipe que conseguiu
um "1-2"", falou o brasileiro com
um sorriso nos lábios apesar da
decepção vivida na pista.

0 GP de Detroit começou com
chuva e mais uma batalha impor-
tante na guerra dos pneus. 0 time
da Fircstone, que dominou os trei-
nos e quase todas as corridas da
primeira fase da temporada, só ti-
nlia testado seus pneus de chuva
durante 25 voltas o ano inteiro cn-
quanto a GooYear vem ganhando
provas na chuva há pelo menos 25
anos seguidos. Quando a bandeira
verde foi acionada, liberando os
carros para a guerra, os pilotos cal-
çados com Goodyear simplesmente
passaram voando sobre os adversa-
rios. Christian começou a coman-
dar a corrida à partir da quarta
volta e só largou a ponta quando já
sentia o gosto de champanhe na
boca.

Dos outros integrantes da sele-
ção brasileira de F Indy só Raul
Boesel conseguiu chegar na zona de
pontos: 8° lugar.

0 
'se' 

não ganha jogo

MARIO ANDRADA V SILVA
Correspondente»

M1AMI. EUA — Vale na Indy
a mesma máxima do futebol:
"Se o "Se" fosse gol, meu time
seria imbatível". Se os brasilei-
ros não errassem, seriam os
campeões da Indy todos os anos.
Desta vez o acusado é Christian
Fittipaldi, que depois de domi-
nar o GP de IXuroit por uma
hora e 56 minutos teve um lapso
de concentração de 30 segundos,
tempo suficiente para Michael
Andretti conseguir sua 333 vitó-
ria, a segunda consecutiva.

E não adianta colocar Giris-
tian na fogueira pela derrota.
Outros Fittipaldi perderam cor-
ridas este ano. Outros brasileiros
idem. Quem passou as ultimas
24 corridas lutando para conhe-
cvr os segredos da Indy e quase

Sempre sofrendo com a falta de
experiência no acerto do carro
pode muito bem errar na hora
em que vê uma vitória desenha-
da na sua frente.

Os brasileiros da Indy e da
TV estão aprendendo, pelo ca-
minho mais difícil, lógico, o va-
lor de uma vitoriai Estavam to-
dos viciados em triunfos fáceis.
Agora têm o estômago virado de
tantas derrotas em corridas
"quase" ganhas. Vida dura.

Michael Andretti ganhou de
novo porque è o melhor piloto
da Indy. Líder nas estatísticas de
vitórias, imbativel nos ovais cur-
tos, Michael só fracassou na F 1
e mesmo assim com um arsenal
de justificativas muito mais váli-
das c compreensíveis do que os
erros brasileiros.

tf» ** *

Christian Fittipaldi perdeu a ehamv de obter a primeira vitória na Indy de forma tão inesperada que até o vencedor Andretti ficou constrangido

Os 
'turistas' 

da F 1

O GP de Detroit de F Indy
entrou sem querer no calendário
19% da Formula 1. Vários visi-
tantes europeus apareceram para
ver a Indy na capital do automó-
vel, aproveitando a viagem que os
levará ao GP do Canadá de F I
do próximo domingo. O visitante
mais ilustre desta legião de foras-
teiros foi o tncampeão mundial
Jackie Stewart. Stewart apareceu
em Detroit em companhia do li-
lho Paul e em missão oficial. Os
dois donos da mais nova equipe
da F 1 foram conversar com Gil
De Ferran. tentando confirmar
uma opção assinada pelo brasilei-
ro para defender a Paul Stewart
Racing de F 1 em 97.

Gil nega que tenha se compro-
metido com qualquer equipe da F
1 ou da F Indy para IW mas
todo mundo sabe que De Ferran
sempre recebeu tratamento vip de
Jackie Stewart e deve ser chama-
do para comandar a equipe.

Além do fà-clube de Gil, a se-
gunda maior torcida da F 1 em
Detroit era a de inglesa de Mark
Billv Blundell, formada pelos pi-
lotos e cervejeiros, Martin Bruti-
dle e Johnny Herbert.

Tanto Gil quanto Billv Blun-
deli corresponderam ao apoio de
suas respectivas torcidas uiulur-
mizadas. O brasileiro terminou a
corrida em terceiro lugar enquaa-
to Blundell conseguiu seu melhor
resultado do ano ao completar o
GP de Detroit na quinta posição.

O campeão da F Indy cm 95;
Jacques Villeneuve também pas-
sou por Detroit. Jacques foi rever
os amigos do team Green e prova-
velmente contou ao seu antigo pa-
trào sobre a bronca que levou do
diretor técnico da Williams, Pa-
tnck Head, quando tentou conso-
guir uma folga em dois dias de
testes que a Williams programou
esta semana em Barcelona.

Michael Doohan é vencedor

do GP da França nas 500ccLe CaatelíM. França —
LE CASTELET. FRANÇA — 0

talento valeu mais uma vitória ao
australiano Michael Doohan. bi-
campeão mundial, no Campeona-
to Mundial de Motocidismo na
categoria 500cc. O brasileiro Ale-
vandre Barros terminou cm seti-
mo lugar. Doohan lidera a com-
petição na classificação geral com
121 pontos, enquanto Barros está
em quarto lugar.

A prova de ontem foi uma das
mais acidentadas da temporada.
0 espanhol Alex Cnvtllé — com-
palheiro de equipe de Michael
Doohan — que fez o melhor tem-
po nos treinamentos largou na
frente e começou a travar intensa
batalha com Doohan e Alexandre
Barros. Na quinta volta, Barros
foi ao solo, mas conseguiu se re-
cuperar. Cairam ainda durante a
prova os pilotos Loris Capirosi
(Itália), Jean Michel Bayle (Fran-
ça), Carlos Checa (Espanha) e
Shinichi Itoh (Japão).

Na sexta volta, Michael Doo-
han assumiu a liderança da prova
e não mais a perdeu. 

"Foi uma
grande vitória da nossa equipe",
disse Doohan após a corrida. Mas
eu só fiquei tranqüilo quando per-
cebi que o Alex (Alexandre Bar-
ros) estava 10 segundos atrás de
mim", completou.

Na categoria de 250cc, o italia-
no Max Biaggi (Aprilia) voltou a
ganhar para desolação dos fran-
ases, que chegaram a alimentar a
esperança de ver Oliver Jacques
(Honda) cruzar a linha de chega-
da em primeiro. Melhor tempo
nos treinos para a formação do
grid, Biaggi repetiu durante a cor-
rida o desempenho nas sessões de
treinamentos.

Para alegria dos italianos, Ste-
fano Perugini (Aprilia) venceu a
corrida na categoria I25cc na
mais monótona das provas de on-
tem.

Le Castelet, França — Reutor»
jjMarer ,

australiano Michael Dooluvt wncxn novamente e lulera nas SUUcc

1 UkjwtOootvi Hcna «tanueanOAS
l AíeaQwt* Mordi—btarw <*vS»436
lAÃerpftjQ Ysmafa twí*

<>íiVaA(* >m«_ adü-CwCMS
itolfcswt BA— OtrtW

• &LdoC«3aicni rtondta— Siaa ~...0wv?*33
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Michael Oootian Austna.—121

Luca Cadalwa Itália. 81

1 Alei CmiHê...- Àusína. Ti

AJvundre Barro* BraO. #7

NonJymiAt» ™Jap4o 58

Judoca do

Brasil vence

na Itália

O caçula da seleção brasileira
de judô, SebastiaD Pereira, de 19
anos, conquistou a medalha de
ouro na categoria leve, sábado, no
Torneio Tre Torn, disputado na
Itália. O judoca carioca lutou
quatro vezes até chegar á final, na
qual derrotou um adversário ita-
liano por rnzari. "0 combate de-
cisivo foi, sem dúvida, o mais dih-
cil porque eslava enfrentando 6
dono da casa e a torcida estava
toda a seu favor. Felizmente sou-
be me concentrar e acabei vencen-
do", comemorou Sebastian.

Já a médio Rosicleia Campos
esbarrou na final de sua categoria
contra a cubana Odalis Reve.
atual campeã olímpica e mundiak
e acabou com a medalha de prata."A Reve é uma das favoritas em
Atlanta e foi importante enfrenti-
la nesta fase de treinamento para
conhecer melhor seu estilo de lu-
ta. Certamente não vou cometer
os mesmos erros na Olimpíada",
afirmou.

Também conquistaram meda-
lha no Torneio de Tre Torri o
meio-pesado Aurélio Miguel (pra-
ta), o meio-leve Henrique Guima-
rães (prata) e a leve Danielle Zac-
grando (bronze).

Aurélio — O campeão olím-
pico em Seul (88) Aurélio Miguel
fez a final do Tre Tom contra o
canadense Keinth Morgan, cara-
peão dos Jogos Pan-Americanos
de 95. No final de semana retrasa-
do, na Sardenha, Aurélio tambéxn
terminou com a prata no Torneio
Guido Slene ao perder para o ale-
mão Deties Knorrek. O resultado
de sábado deixou o judoca brasi-
leiro irritado. "Desde 88 eu não
perdia para um judoca das Ame-
ricas em um torneio internado-
nal", resmungou. Para chegar à
final, Aurélio venceu três lutas,
contra um norueguês, um coreano
e um cubano.
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Janete Mayal é Ia na

Maratona de São Paulo

ANTÔNIO XIMENES
SÃO PAULO — A carioca Janete

Mayal venceu ontem a 11 Maratona
de São Paulo com um tempo de
2h41m40. Na categoria masculina
venceu o marroquino Chaham El' 
Maati, que cruzou a linha de chega-
da com 2hl5m21, dois minutos a
menos que o recorde anterior da
prova.

A surpresa da vitória de Janete
Mayal fez a alegria dos brasileiros,
que viram no [kkíío ainda as brasi-
leiras Viviane Anderson Oliveira
(2° lugar) e Rizoneide Wanderlcv
(4o lugar), com os tempos de
2h42ml7 e 2h43m26, respectiva-
mente.

A atleta vencedora vive há nove
anos em Portugal. Em abril ela fi-
cou em 12° lugar na Maratona de
Londres, onde lez um tempo de
2h35m33, ficando 33 segundos dis-
tante do indice que a levaria as
Olimpíadas de Atlanta. Emociona-
da. Janete dedicou sua vitória á
família e aos brasileiros oue confia-

ram em sua vitória. Não poupou
criticas, porém, a Aguiberto Gui-
marães, responsável pelos convites
aos atletas. "Vim de Portugal com
a minha treinadora com dinheiro
do próprio bolso".

Guimarães disse que não dispu-
nha de dinheiro no orçamento para
trazer do exterior uma atleta brasi-
leira, mas que colaborou com a
hospedagem em São Paulo da atíe-
ta e de sua treinadora, além da
passagem Rio/São Paulo." Não te-
nho nada contra Janete, apenas
não tínhamos dinheiro para traze-
la de Portugal".

Classificação — Feminino:
l"Janete Mayal (Brasil), 2h41m40;
2°Viviane A.Oliveira (Brasil)
2h42ml7, 3°Maria Trujillo (EUA),
2h42m48. Masculino: l°Chaham El
Maati (Marrocos), 2hl5m21;
2°Martin Ndivhein (África do Sul),
2hl6m06: 3°Mustapha Sellan
(Marrocos), 2hl6m23
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¦ Time bem armado taticamente derrota um Fluminense pouco criativo e se mantem na lideranga do Campeonato com 18 ponto|

PAULO cesar vasconcellos da defesa tricolor e obrigou Weller-
'Foi o confronto entre urn time son a dificil defesa. A resposta do
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FLUMINENSE

liderança do Campeonato com 18 pontos
Marcelo Say&otaticamente derrota um Fluminense pouco criativo e se mantém na

da defesa tricolor e obrigou Weller-
à difícil defesa. A resposta do

Fluminense foi imediata.
uma sucessão de ataques, que peca- |^«VK9MilK
vam sempre pela falta de conclusão w
— Leonardo daididanx-nte não cs-
lava num bom dia. Em mais um W '

ataque tricolor, Valdeir entrava li- fe
vre, quando foi derrubado por trás 2Í»b1ÍH
pelo zagueiro Sidnei. Acertadamen- ^jÊBÊjBUÊ^^^^^KSfíÊÊ^ÊNÍKmSSf^^i
te, o árbitro Carlos Elias Pimentel o

cometeu um erro capital: Leonardo s||fpSa* ®ÜS8Í^BSKS»i^E^B^^»!H^Ej^e^*S
cobrou uma falta c Juninho, dentro 11 | li I
da área, colocou a mão na bola. | jfejS
Pênalti que ele não marcou e que 

'<1 
|

poderia mudar a história da parti- r !É'f

Com Brener no lugar de Ales- Êd®MM
sandro, o Vasco era mortal nos ^
contra-ataques. Num deles, aos 30 ÉiS^vrl
minutos. Luisinho sofreu falta. Yál-
ber tocou para Juninho e o per- ffjpflü' ^'wÊÊÍÈXÊÊÊÈÊBÊÈBÈ&ÉÉB&è
nambucano colocou no ângulo di- mgwKRBÊÊMMBÊÊBmEEÈ
reito de Wellerson. 0 dois a zero foi f PPf <.
a senha para o carnaval vascaino.
Os torcedores iniciaram a festa c já
começaram a viver a ansiedade pelo
confronto com o Flamengo — na S6$l : \'^ÍÊ&^ÊÊMÉÊeÊÊB$SêÊêÍ^^b3f^
última rodada que certamente d®P|.t
irá apontar o campeão do returno. l^lll -

Time bem armado

PAULO CÉSAR vasconcellos
Foi o confronto entre um time

bem armado taticamente, que sabe
conviver com suas limitações, con-
}ra uma equipe que sofre com a
ausência de seu principal jogador (o
atacante Renato) e não sabe supe-
râr as suas limitações. 0 Vasco de
Carlos Alberto Silva aprende a ca-
da dia a superar suas deficiências,
enquanto o Fluminense de Jair Pe-
reira padece com a falta de criativi-
dade e a pouca inspiração de seus
jogadores. O resultado de 2 a O
para os vascainos, que manteve o
time na liderança do Campeonato
Estadual com 18 pontos, pratica-
mente sepultou as esperanças tricô-
lores de conquistar o bicampeonato
e mostrou que se existe um time em
condições de ameaçar o flamengo
este è o Vasco."Não 

que o Vasco seja alguma
maravilha. Mas o time que ontem
suportou a pressão do fluminense
e deu mortais contra-ataques está
aprendendo, cada vez mais, a dar o
máximo de si. No jogo de ontem, o
Fluminense começou mais determi-
nado. explorando as laterais —

principalmente com Júlio César pe-
É lado direito —. mas esbarrou na
apatia de seu centroavante Leonar-
do e na determinação do Vasco.

I.sta determinação se traduziu
cm superioridade aos IK minutos
do primeiro tempo, O zagueiro Li-
nia tentou sair jogando, falhou, a
bola sobrou para Nilson, que tocou
de letra para Alessandro. Este pas-
sou para Juninho e recebeu na fren-
te, tocando a bola no meio das
pernas do goleiro Wellerson. A
vantagem deu a tranqüilidade ne-
cessaria ao Vasco Desesperado, O
Fluminense partiu para o ataque e
ibve duas boas oportunidades: com
Valdeir. aos 21min. e Lima, aos
23min. Ambas muito bem defendi-
das por Carlos Germano.

Veio o segundo lempo c o pri-
hieiro lance emocionante foi do
Vasco. O lateral-direiio Pimentel
fez um carnaval pelo lado esquerdo

FLUMINENSE
Wellerson. Júlio César (Marcelo
Sander). Lima. Ricardo Rocha o
Percy Olivares (Esquerdinho)
Charlos, Cadu. Vampeta (Valdemr)
e Roporinho. Valdeir e Leonardo
Técnico Jair Pereira
VASCO
Carlos Germano. Pimentel, Alex
Sidnoí c Ronaldo. Luisinho, Lean-
dro. Juninho e Assis (Zè Carlos):
Alessandro (Drener) e Nilson (Vál-
ber)
Técnico: Carlos Alberto Silva
Local: Maracanã; Árbitro Carlos
Elias Pimentel; Rondni RS
159 8S5.00. Público 1V637 pagan
tos. Ool* no primeiro tempo. Ales-
sandro aos 20 minutos, no segundo
tempo. Juninho aos 30 minutos.
CnrtôoK amarelos Rogorinho,
l usinho, Carlos Germano t Assis.
Cartão vermelfvo Sidnoí Proll-
minar <ki junioroa Vasco 2 x 1
Fluminense.
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da Vasco* Uma jogada ensaiada, de uma cobrança de falta, o jogador pôs a bola no canto superior de H e/lcrson
p»uio Nlcolaila

NOTICIÁRIOS
12h00 - Manchete Esportiva
12h30 - Globo Esporte
13h00 - Record nos Esportes
20h15 - Manchete Esportiva
20h45 - Programa 30 minutos -

ESPN Brasil
21h3Q - Sportv News
FUTEBOL
12h25 - Eurocopa ao vivo, Ho-

landa x Escócia
Band o ESPN
International

15h2ò Eurocopa ao vivo, Ro-
mènia x França —
ESPN International

18h00 - Campeonato Paulista
VT, Palmeiras x XV de
Jaú — Sportv

I8h30 - Eurocopa VT, Holanda
x Escócia — ESPN
Brasil

21h30 - Campeonato Estadual
ao vivo, Madureira *
Flamongo — Band o
Record

21h30 - Campeonato Japonês™
Júbilo Iwata x Sanlrece-
Hiroshíma — ESPN
Brasil

23h15 - Campeonato America-
no Kansas City x Co-
lumbus Crew — ESPN
Brasil' OLIMPÍADAS

!1h20 - Olimpíada 96: Maratona'
ESPN Brasil

12h25 - Boletim Olímpico —
Manchete

20h15 - Olimpíada 96. Rívalida-'
de — ESPN Brasil

23h40 - Boletim Olímpico —
Manchete

VARIEDADES
15h00 - Volôi: VT. Brasil x Cuba"

Sportv
15h45 - Motociclismo: GP da

França — ESPN
Brasil

| 22h00 - Hipismo: World Cup
Jumping — Sportv

Cadu — Perdido no meio de camWellerson Não teve culpa em
nenhum dos dois gok (>
.fulio César Muita disposição e
pouca técnica 4
Marcelo Sander Filtrou em seu
lugar e praticamente nada fez. 2
Lima Falhou no primeiro gol e
depois quis compensar apoiando o
ataque sem sucesso, 4
Ricardo Rocha 0 melhor da de-
fesa 15em colocado Cansou no fi-
mil <i
Percy Olhares - Não acertou a
maioria dos cruzamentos, I
{fewpdinha No mesmo plano
do titulai I
Charles Bem na marcação. 5

\ ampeta — Abusou do individua-
lismij e errou a maioria dos passes

\ aldenir — Sem tempo de aparecer
Sem nota
Rogerinho •— Completamente apa-
tico. Não se encontrou em campo

\ aldeir— No primeiro tempo pro-
curou cair pelas laterais. No segun-
do caiu muito de produção e pare-
ceu sentir falta de um companheiro
para as tabelas. 4
Leonardo - Completamente apáti-
co. I oi notado por uma cabeçada,
Não se ligou no jogo. 2

Juninho — ü melhor jogador do
Vasco. Bons lançamentos e um belo
gol 7
Assis — 0 mais fraco no jogo. 4
/.é Carlos Substituiu a Assis e
não comprometeu. 5
Alessandro — Marcou o primeiro
gol e se movimentou o tempo todo.

Carlos Germano —¦ Nas vezes em
que foi exigido se saiu bem. 6
fomentei • Cauteloso no primeiro
tempo, apoiou mais no segundo, (i
Alex Falhou em algumas bolas
pelo alio no primeiro tempo e fir-
mou-se no segundo, <i
Sidnei l xpulso por atingir Vai-
deu. Estava bem no jogo. 5
Ronaldo Deixou a desejar no
apoio e foi envolvido algumas vc-
7CS. 5
Luisinho Esteve bem na marca-
çáo e sofreu a falta que resultou no
segundo gol. 5
Leandro Eficiente na marcação.

Brener — Entrou em seu lugar e
manteve o padrão. 6
Nilson Procurou sempre abrir
espaços e dar opção de jogo para os
companheiros. 6
Yálber —• Substituiu a Nilson c fez
duas boas jogadas. Numa delas
perdeu um gol incrível 5 O técnico Carlos Albertà Silva elogiou o l asco, que mostrou ser wn time valente e aplicado taticamente

Vasco investe em Edmundo
CADERNO

co. Ao contrário do que costuma
fazer, o treinador vascaino deixou
escapar várias frases otimistas
quanto ao futuro do time. "Esta-

mos no caminho certo para con-
quistar o returno", disse. Carlos
Alberto ficou feliz com a bela exi-
bição tática dos seus jogadores,
que jogou a maior parte do se-
|undo tempo com um jogador a

Nos últimos dias, Eurico tem
enviado sinais para o atacante
que surgiu no futebol com a cami-
sa do Vasco. Oniem, não foi dife-
rente. A quem quisesse ouvir, afir-
mava que o jogador está sen-
do injustiçado. Para ter Edmun-
do, o dirigente espera utilizar a
estrutura montada por ele para
contratar Bebeto, hoje no Fia-
mengo. "Edmundo é bem-vindo
aqui", disse. Eurico aposta na
desvalorização de seu passe, lixa-
do pelo Flamengo em US 5 mi-
lhões, pois até agora nem um clu-
be mostrou-se interessado pelo jo-
gador.

A disciplina tática e a aplica-
ção apresentadas pelo Nasço na
partida de ontem deixaram o téc-
nico Carlos Alberto Silva eufõri-

\M>RÍ BAL.ÇK (X)
Aos gritos de Casaca — tradi-

cional entre os torcedores após as
Vitórias —. dirigentes, jogadores e
torcedores do Vasco festejaram a
manutenção da liderança isolada
do returno com a vitqria por 2 a 0
sobre o Fluminense. Em meio á
felicidade, uma noticia animado-
ra: o N asço vai atrás de Edmundo
para a disputa do Campeonato
Brasileiro A contratação depende
do aval da empresa Pelé Sports &
Marketing, que a partir de julho
passará a comandar o departa-
menlo de marketing vascaino. O
vice-presidente de futebol Eurico
Miranda estava animado. "Eu co-
nheço o Edmundo. Enquanto lo-
dos o rejeitam, o Vasco está de
portas abertas para ele", afirmou.

Nem pense

duas vezes.

Leia.
menos — Siunei toi expulso aos
11 min.

Alessandro, autor do gol que
abriu a vitória do Vasco, não se
continha e só falava em permane-
cer no clube. "Espero que o gol
faça o Vasco me comprar", disse
ele, que pertence ao Novo Hori-
/ontino, de São Paulo. Seu passe
está fixado em l'S 1,5 ipühâo.

Todos os sábados,

no seu JB.

JORNAL DO BRASIL

—— ¦"  | —" JORNAL DÒ BRASIL '
SIXiUNDA-HURA 10 1)1:1 JUNHO DF. 1W6 ESPORTES

Vasco vence e tira o Flu da disputa

B

?

CADERNO

IDEIAS

Nem pense

duas vezes.

Leia.

Todos os scibados,

no seu JB.

JORNAL DO BRASIL
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Buenos Aires. No Grupo B,
. Qjffl| Italia c
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completaram o marcador. 0 la- tas no Grande Prem.o 16 de Julho.

nhador foi aproentado em grande 
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forma pelo tre.nador Cosme Mor- ^fllU'l I) I M I PrCnnio Brasil. Ale la. o iwnri*

RM Ncio | sul-an>encano de glorias, Jorge Rj-

Na 1 trJla ires limais sairam v^ew^.urtTcm. m« *«-— eardo, agora com o brago imobif
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Juvenal, mteligeniemenie. posiao- | ^c^.u^.f**- 
*££?»£££?• *m Sao 1 au'° \° 6f^$

nou Lavuggjo no bloco intermedia- jt«>m«vinhauco¦ Brought Out¦ a., raw  da programagao de ontem a arte
no. cntre a oitava c a nona coloca- H T. pliiuruixioiltiTfi-* t lM"f" THw»»i«(EiMiHiowfti«rt io JTipodromO de Cidade Jardim
i;ao. 0 favorito Malmedy aluou no «•**»•• o^chotpk* ¦ &»*#>• G* ¦ *w« »«m -<m.»> foi a vitoria do potro Alvo lerto.
fundo do lote. como aprccia. mas | ^f^Aw^«i>N™t'*«»"«Q*J 0u*d^rft!S que assumiu a lideranga da gera-
largou em baliza desfavoravel, a : 10. M^aow ro^hi ¦ Ro^'» ¦B*AMurt ipt«^M4 gao. ao derrotar Fast King numa

equipcT. pergunta Maciel cm na ultima temporada. ultima.por foradosadversaries. || L ——Jj provade L600metros.na grama.
torn de desafio. (././ P.L. Na reta final. Me Larcn domi* fc - •
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LaVaggio, eriação e propriedade
do Haras Sania Ana do Rio Gran-
de. recebeu direção espetacular do
bndão Juvenal Machado da Silva e
ganhfu em violenta atropelada o
Clássico Eurico Solancs. prova a-n-
trai de ontem a tarde na Gávea, em
1.400 metros, na grama. Mc La a-n,
do Stud Brocoió. formou a dupla,
enquanto Ochopce e Malmedy
compleiaram o marcador. O ga-
nhador foi apresentado em grande
forma pelo treinador Cosme Mor-
gado Neto.

Na largada, ires animais saíram
em luta pela primeira colocaçao:
Dalmoro. Metropolitan e Lady Si\.
Juvenal, intèligentemente, posicio-
nou Las aggio no bloco intermedia-
no. entre a oitava e a nona coloca-
ção. O favorito Malmedy atuou no
fundo do lote, como apavia. mas
largou em baliza deslavorável, a
última, por fora dos advers;irios.

Na reta final, Mc Laren domi-

nou os mais ligeiros e até os 200
metros finais parecia o ganhador.
Recebeu então, um duplo ataque.
De Ochopee, por deniro e de La-
vaggio, por fora. Lavaggio com
mais ação dominou a prova. Ocho-
pee cansou e ficou na terceira colo-
cação, com Mc Laren mantendo a
dupla. Apôs o páreo. Juvenal foi

1- P*r»ot El Mi ««onero ¦ lOfd To™ ¦ M»r#as
1^ Párcof Eto<íu«nt ¦ hrvJPong a Rata
*>Mr»o<Soo»i.ti»0'drirs ¦ Bt«wm«(»ur ¦ MíjiePowet
4« Hrao aw^uíi ¦ 0t'l* H«(* ¦ Socan
»• Pèrtct ta<w« • U«Ü§Í ¦ AMuowrn
f P*«« vwihabco ¦ HrougM Oul ¦ Acjcic
T- Ptrxx l>ul/<<' ¦ ti Gían.J. ¦ Jaiico
8* Pérxx Uutjjui CliiOTPKjn ¦ Bfmg B*> G'« ¦ A!«xnrM
9* Ràt+ot Afoonio? ¦ Pih*-"* listrado ¦ Ed God
IO* Pét«« Uíd RomWHi ¦ Rw"««o ¦ B» *I»Í

aplaudido de pe pela Tribuna So-
ciai. O propnetario de Lavaggio.
José Carlos Fragoso Pires, presi-
dente do Jockey Club, entregou sua
taça para o 'jóquei e elogiou

" Depois de uma direção dessa
do Juvenal acho melhor entregar a
taça de proprietário, que e a maior,
para ele, e ficar com a outra

Acumulada:
V ' (0 MivucrHKO), T

1 (Sovs l&s Odros)« 6* l
(Vef»<hattcoi

BjrtMdA; ! t iSoi» li» OtdreM
Dupla: r 11 liou» l» OtbiM e

fltftoffnawur)
Tr«f«tat >' (El Missioooro, lord

Tom »í Wikwas)
QuaínMx ? ttlOMlWl

PwvPüfrç,
Rata e GarotMiU)

Já 
imaginou um

presente 

de dia dos

namorados 
que

:oloque musica nos

ouvidos e lágrimas

nos olhos?

No dia 12, o JB publica o CUssicarinho para o dia dos namorados.

Cada mensagem que você publica vem acompanhada de um entre os

CD's abaixo (inteiramente grátis).
Gal Costa (Mina d'Água do Meu Canto),

Toquinho (30 Anos de Música),

Chico Buarque (Uma Palavra),

Carly Simon (Letters Never Sent) ou

Whitney Houston (Waiting to Exhale).

E outros, ou seja, é só escolher a mensagem e

o CD mais romântico e colocar a pessoa que
nn <pu lado acima das nuvens.

Ó Classificado
que emociona.
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JORNAL DO BRASII. ESPORTES

Tijuca quer 
Tande

m Rejeitado pelo

Flamengo, pode
mudar de time

Após 
uma semana d: ne-

goeiações, o atacante
Tande parece ter encontrado o
caminho para sair do desem-
prego — e levar consto os
companheiros de Seleção Bra-
sileira de vôlei. Paulão e Sch-
wanke. Animado com a possi-
bilidade de contar com o 

"cam-

peão olímpico em sua equipe,
o presidente do Tijuca Tênis
Clube, Paulo Maciel, já come-
çou as negociações e espera
acertar ainda esta semana uni
contrato de patrocínio com a
Petrobrás que possa lesar as
estrelas da Seleção para seu
clube. "Quem não gostaria de
contar com o Tande em sua
equipe?", pergunta Maciel em
tom de desafio.

O interesse do Tijuca surgiu
no mês passado, quando o
JORNAL DO BRASIL publi-
cou matéria sobre a insalisfa-
ção do jogador com o pouco
caso do Flamengo — time pelo
qual disputou a Superliga —

em relação a sua pcrmanencia
no clube. "Estamos conversun-
ti i e as coisas vão evoluindo
muito bem. Demos um grande
passo e acho que será ótimo
porque não se trata de um clu-
be de futebol. Por isso, darão
importância ao vôlei sempre .
disse Tande. numa referência
irônica ao Flamengo.

A idéia do Tijuca è assinar
um contrato de cinco anos e
estabelecer uma espécie de re-
lação clube-empresa |apaz 

de
criar novos jogadores. 0 tècni-
co da equipe será Marcos Mi-
randa, que dingíu o Flamengo
na última temporada.
(J.P.P.L.

BBB« %nio levaram ivntaga» no bloc^io contra o tinw cubano, que icntou explorar sem sucesso os ataques no me,oio clc rate

SEGUNDA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 1996

Brasil 
garante

vaga na fase

final da Liga

¦ Equipe vence Cuba por 3 a 1 e joga já

classificada com a Seleção da Espanha
——— — n QnWnr» HP l

JOÀO PEDRO PAUS LEME
Os planos da

Seleção Brasi-
leira masculina
de vôlei já co-
meçam a se rea-
lizar. Ontem, a
equipe dirigida
pelo técnico Jo-
sé Roberto Gui- 77|TKTjí".']i f
marães garantiu MUNDIAL,
a classificação para a fase decisiva
da Liga Mundial ao derrotar a
Seleção Cubana por 3 a 1 (15/7,
12/15, i 5/6 e 15/12). no Maraca-
nazinho, em 2hl7min de jogo.
Cerca de oito mil pessoas vibra-
ram com a equipe brasileira, que
usou várias formações para testar
seus jogadores e só não teve em

quadra os atacantes Carlão
que sente uma contusão no om-
bro — e Gilson.

G resultado, alim de compro-
var a evolução dos brasileiros,
serviu para garantir a classifica-
ção em primeiro lugar do Grupo
A da Liga. Agora, cubanas, espa-
nhóis e argentinos lutam pe.a se-
gunda vaga no próximo fim de
semana. O brasil enfrenta a Espa-
nha, em Beb Hori_on*.e; e a Ar-

gentina recebe a Seleção de Cuba,
em Buenos Aires. No Grupo B,
Itália e Holanda também se cias-
sificaram com duas rodadas de
antecedência; e no Grupo C a pre-
visivel conquista da vaga pela
Rússia foi confirmada. As finais
serão realizadas de 24 a 29 na
cidade holandesa de Roterdam.
Há uma sexta vaga em disputa,
no grupo C, pelas equipes da Chi-
na e do Japão.

Ontem, a Seleção Brasileira te-
ve ótimos momentos c deixou Zé
Roberto feliz ao voltar a estar à
frente do placar após a derrota no
segundo set, quando deixou que
Cuba empatasse o jogo por 1 a 1.
Depois disso recuperou a concen-
tração e não teve dificuldade para
derrotar os cubanos. Em Neu-
quém, a Argentina recebeu os es-
panhóis e venceu por 3 a 0 (15/9,
15/6 e 15/5), facilitando a classifi-
cação dos cubanos, que precisam
apenas de uma vitória nas próxi-
mas duas partidas.

Feminino — A Seleção Bra-
sile;ra feminina de vôlei deirotou
a Seleção Alemã, ontem, por 3 a 0
(15/13. 15/3 e 15/2) e contou, du-
rante ojogo.com Ana Moser.

Juvenal 
dá show e Lavaggio vence

falou e fez a foca imediatamente
diante! de aplausos demorados do

público.
Mjjfbh Bettcr - 0 craque do

Stud TNT só deve intensificar os
treinos em ltaipava daqui a 15 dias,
segundo o treinador João Luís Ma-
ciei. O filho de Baynoun | Cliar-
ming Doll, criaçao do Haras
J.B.Barros, vai reaparecer nas pis-
tas no Grande Prêmio 16 de Julho,
prova preparatória para o Grande
Prêmio Brasil. Ale lá, o recordista
sul-americano de vitórias, Jorge Ri-
cardo, agora com o braço imoral-
|ado, iá deve estar liberado para
montar.

Em São Paulo - O destaque
da programação de ontem á tarde
no Hipódromo de Cidade Jardim
foi à vitória do potro Alvo Certo,

que assumiu a liderança da gera-
ção, ao derrotar Fast King numa

prova de 1.600 metros, na grama.

221
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desfa/er melhor jogador 0 ^curador dc Romario, BB HP HBk HU II SB JPik
mundo. 0 importanteagorae que [ llis Hduardo Ferreira de Morais. BTW BB m ^ H B B ¦ H 11 ™ 1
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Paulo Nicololla — IS-05<96 ^

?6es. —- »^C * ^ '"V"''v'.y-
Romario sentiu a musculatura *£««> "w*. •. "" »«•

I da coxa ao tcntar parucipar uo Mar^»» jof^eiuis  l^&T ^ •*'¦ \ / ^ !,,l' *. I ;*«£•;' 
treino de ontem. 0 I a to levou os |

rem um exame de ressonancia Pt-druPawio n^k> ""w\\"uw
; magneticaparahoje.quandosera

detectado qual o real problema de1 «. Ticnico T^cnico
* Romano. A prcocupa^ao aumen- RenatoTwxtade ^j^sar^yvi

ta porque Sa\io so retira a imobi-. Locah RuM,tin Ho»4t>o. hmo joU: l»
. lizagao do tornozelo quarta-leiraj If

e e duvida para o Fla-Flu. Se I]('20U Kn2) ufWillwlii O fvQO- ....
contusao for sena; o time corre o  

(0nO»í»BSIl'íOICÍOl «4!
«OSH*«-iiukllSEJUüilOPf.tWS

Quanto ganham os vinte artistas

mais bem pagos do Brasil

Gugu Liberato {RS 1,5 mUUao por roès), Roberto Caries |R$ 1,1 milhão}
e Xiiiui ftô 1 mHHãol

»$« 0100-71»

PK>^r
uweí^

FLAMENGOMADUREIRA
Rogo'
26 Maria
Jorge lu«sRooaidáo
GilbertoMatoso (P5r>golMárc»o Costa (0*a»r JNèlvO
Marqueshanikto
AmorosoTécnico
Jooi Saríarva

Acôoo
GermanoMarçal

Oeóe
Fátwo

BorvimtgoPwlro Pauto
Rotxri^

Demè trios
Glson

Técnico
Ronato TrindaOe

Locah Rua Barirí Horário; 21M0 Juiz: Léo
Fekiman As TVs Bandetranios e Record, e as
limos Globo (1Í50 M>J). NiacwnaU' 130 Wul.

Tamow (900kh!) Troptcíl (M (W!>mhj)eTuf
(1 290 khz) Uansmüem o rogo.

I SAUilS

DAS ESTRELAS!

Um levantamento de Veja
mostra a lista dos artistas
mais bem pagos do Brasil
e revela: com 1,5 milhão
de reais por mês, Gugu
é o rei do show busmess

ELEIÇÕES NA RÚSSIA.
No próximo domingo,
os russos irào âs urnas paia
decidir se querem continuar
sendo governados pelo
reformista Boris Yeltsm
ou se preferem a volta
dos comunistas ao poder

A CRISE QUE VEM
DO MÉXICO.
Em mais uma de suas
declarações alarmistas
sobre o Brasil, o economista
americano Rudiger Dornbusth
diz que o pais esta no
caminho de uma crise
igual à do México.

veja

Indispensável
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JORNAI. DO BRASIL

Romário 
próximo 

do Valencia

• ¦  
- 
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_ Se o Flamengo for campeão, jogador

vai ganhar US$ 8 milhões na Espanha

RICARDO ÔONZALEZ
v A Era Romário no Flamengo

eütá por um Ho — cinco ou sete
jogos do Estadual mais precisa-
mente. Ontem ficou claro que o
maior jogador do mundo em 1994
"ésta mesmo com um pé fora da
Gávea. Depois de dois dias de
reunião com o jogador e o presi-
dente do Flamengo, Kleber Leite,
ambas na sede da Gávea, o presi-
dente do Valencia, Francisco
Roig. embarcou ontem à tarde
para a Espanha — ao lado de
Jesus Borrachina Luna, diretor do
clube espanhol — com a certeza
de que, 24 horas após o término
do Estadual. Romário será joga-
dor do Valencia.

Ontem, após três horas de con-
versa — no inicio da noite de
sábado, outras três horas de con-
versa —, foi confirmada a pro-
posta milionária a Romário, que
o JORNAL DO BRASIL antcci-
pou em sua edição de ontem —
USS 8 milhões por duas têmpora-

,das, o que eqüivale a USS 340 mil
mensais, o maior salário pago a
um jogador de futebol no planeta
~s além dos valores que ficariam
com o Flamengo."São cifras inatingíveis por

qualquer clube brasileiro, nem
com toda a criatividade do mun-
do. Infelizmente, ou depois do Es-
tadual ou a partir de Io de janeiro
de 97, o Flamengo não terá mais
Romário", comentou o vice-pre-
sidente de futebol, Plinio Serpa
Pinto,

O negócio ainda não foi fecha-
do ontem por dois detalhes, o pri-
meiro fundamental: Romário fi-
cou balançado com os valores,
mas o negócio morre se o Fia-
mengo não for campeão estadual.
Além disso, sc Romário for ven-
dido antes de 30 de junho de 96. o
Barcelona leva 50% do valor do
passe. 

"Depois disso, pela lei Bos-
man, o Barcelona não tem direito
a receber um centavo", explicou o
presidente Kleber Leite.

Embora a proposta seja muito
mais vantajosa para Romário que
para o Flamengo, o clube não tem
como recusar a proposta, porque
a partir de lu de janeiro próximo,
pela legislação brasileira, Roma-
rio terá 90% do passe. 

"Sc ele

quiser assinar agora um contrato
com o Valencia a partir de Io de

janeiro de 97. nada o impede",
lamentava Kleber.

_ JgMSffl___™ WHmBBasKgaiaatti
WÊKMFteMMk;í„-w...  

OpIvsUhm' do Valaicia, Francisco Roig (E).ede qtw,^.<Lmno«rmwn retrato para o FUmu^o

Tema agor

Mal acabou a reunião de on-
tem e Romário começou a seguir
a estratégia do presidente Kleber
Leite: a partir de hoje, é proibido
falar em Valencia no clube. O ata-
cante saiu da reunião e não quis'dar 

entrevistas. "A 
partir de ago-

ra. é concentração total nos cinco
jogos que faltam no Estadual. Até

gorqvB se e inegável que o Valen-
cia tem muito a oferecer, o I la-
mengo não está interessado em se
desfazer do melhor jogador do
mundo. O importante agora é que
não lalo mais com os espanhóis
até o fim do Estadual, o que signi-
Ika que vamos ganhar tempo e
ver se um fato novo acontece",
disse kleber Leite.

i é proibido
Negar interesse em vender Ro-

tnário é hoje fundamental para a
diretoria. Com a chegada de Be-
beto, Romário está testando os
dirigentes rubro-negros. para Sa-
ber se ele ainda desperta interesse
no clube. Mas é o próprio kleber
quem admite que Romário não
tem como não dar seguimento às
negociações, "Ele é muito macho
para condicionar o negocio ao ti-
tulo estadual. Ê muito dinheiro
para ele. coisa do outro mundo."

O procurador de Romário,
Luís Eduardo Ferreira de Morais,
comentou a postura de Romário:
"A situação financeira dele é boa
e. como a vida é feita de paixões, a
dele no momento é dar um titulo
ao Flamengo"!KXíJ

Paulo Nicdolla — IS"0b'96

Amoroso, Marques e Iranildo terão que fazer osgols do Flamengo

Time pega 
Madiueira

Com a obrigação de vencer,
. mas sem suas duas maiores estre-

Ias — Silvio e Romário, que estão
contundidos —, o Flamengo volta

: a campo hoje à noite (21h40. com
transmissão pela TV) para enlren-
tar o Olaria, na Rua Bariri. Não
bastasse a falta de seu ataque titu-
lar. Joel ainda foi dormir ontem

í sem saber se poderá contar com
seus dois cabeças-de-área. Márcio
Costa e Mancuso deixaram o trei-
no de ontem sentindo a muscula-
tura e, apesar de terem se concen-
trado. não puderam garantir a es-

I calaçào. Djair e hngo são as op-
ções.

Romário sentiu a musculatura
: da coxa ao tentar participar do

tremo de ontem. O fato levou os
médicos do Flamengo a marca-
rem um exame de ressonância

; magnética para hoje, quando lera
detectado qual o real problema dc

< Romário. A preocupação aumen-
ta porque Sávio só retira a imobi-

. lização do tornozelo quarta-feira,
e é dúvida para o Fla-Flu. Se a

-contusão for séria; o time corre o

risco de também não ler seu ata-
que titular no clássico.

Mesmo com os problemas mé-
dicos, o técnico Joel Santana disse
que o time não pode pensar em
outro resultado que não a vitória
— até pela \ itória do Vasco sobre
o Fluminense. "Estamos a cinco
pontos do titulo". 1 em-
brou (R.G.í

¦
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A Espanha come^oU
lhor aos 16min, quando
Julcn Guerrero (umas da novidades '• 

ifeedpl^ ^8lMp!!$r
do time) perdeu otima oportunida- Ptl^ -"'
de. Mas a Bulgaria sahia revidar J
com rapidos contra-ataques tarn-
hem levava perigo. Aos 19min da jiMMllflllk
segunda elapa. Stoichkov fez urn iKBgtKN/uF". ". KjSilB
lancamento de eerca de trinta me- ^fW*> 'w. " 

lilHE
iros para Rostadinov. que foi der- -.¦¦^P'r'"«. • '^PS^HNyaj ILf* V\flHp| 

H&iai
rubado na area, num pcnalti beni r5, JiBMmifii • ;'^tfMiwJr ':'' ^'•ShMP'^1«Bki®
cobrado por Stoichkov - a bola 
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ainda tocou a trave antes de entrar. aijilM\" wE*> «v*3

0 jogo esquentou ainda mais, ;&/!',% j$w^msmL JfK'V jlT K
tanto que Houbtchev e Pizzi foram @ , ('WK^KF JrWli
expulsos, aos 26 e 29min. respecti- :.^'w: -1;:v" IB^^PjPyy^^v

vamenle. 0 empale acabou aconte- I «''3B^.- 
'¦¦¦•. 
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cendo no intervale entre as expul- f ||p
soes. quando a Espanha tinha um <^PhBhEB^: 

Jnp^&. 
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jogador a mais. Aos 25min. Hierro IgPP^BP^BKk' '!!»
cobrou uma falta e a bola sobrou 

W'^-P -Mv WN? w^"-^ ¦
para Alfonso, que igualou o pla- 

|j^P" Ifim* 1SnP"l
Espanha: Zubizarrcta. Belsue. Jk«/< ^%'' -JPliTrW r'"'"'' iljBl

Alkorta. Aberlardo e Sergi; Hierro, A-"« BEpE • V, ";
Caminero (Donate), Amor (Alfon- W KH£j^ E HHpfTgk* IpMHl Jf 1
so) e Luis Henrique: Julen Guerre- 'IBaMK. •aP'J Rl. BtPH I IP Jt
ro (Amavisca) c Pizzi. Bulgaria: ™ ¦& WZrfM R»? |& J| '. 9 W '** #
Mihaylov; Kischischev, Ivanov, .:JH ¦-¦ m » jffijfe af
Houbtchev e Kiriakov (Tzvetanov); *# Spffli jg^BP|^^ jW^ Wfi' t* '' -#|

lankov. Letchkov. Bulakov e Kos- HK||g& ^Hp ; *^P jfst Bk .jl ^ ^
tadinov; Stoickov e Pe'nev (Borffii- LL*WG' ' M ^ ^

fj Eurocopa 96 *9®$r ^nk ^Hr.a
V» wj:'-u,a- wwaw.oHt^AW,v|,,W--AUivw "^ *"*"^ "*^

Data P9° Hora Gmpo %

| Espanha 1*1 Bulgaria 10h30 B

Atemoriha 2X0 Rop-Tcheca 13h ^
—amafca 

^ x ^ portUga| 15h30 

Hoje Holanda * Escdcia 12h30 A

Romania x Franga 15h30 B 
Q 

fjjtaCimu, Kmlthlitm ,¦ JcmMo tlcnlro da area peh JaUral espaitha(&«;«. no Ituuv do penult, que originou o vol Imi^aro no anpate de I a

(> itieia Mik'ltet, melhor em eampo, fesieja o sen gaj iui vitdriii aland — .*•»••

iras vence por 
1 a 0 na despedida

m • JL S&o Paulo — Roberto Fauslino

Risayer: I'hoih-
Niclser|| Lir^

Laudrup;
iinal:
Cou-

(Grupo
Eranga (
Bandeirantes

palmétrense Amaral luta /h% /xws|
¦¦¦¦MRli
i/<i ,ui Màgra vitoria
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Alemães vencem checos com facilidade

MANCHESTER, INGLATERRA —
A Alemanha confirmou sua tradi-
çao! de ter bons chutadores c não
teve muito trabalho para derrotar a
República Checa por 2 a ü, na sua
estréia no Grupo C da F.urocppa.
Bem organiatdá na defés». a equipe
checa nàoconse^u criar situáçòes|
de gol - nas poucas chancvv sen-
tiu a falta de um atacante com boa
capacidade de conclusão. A Alemã-
nha, igualmente bem postada em
campo, lesou vantagem por ter joj

gadores mais criativos.
Se lodém festejar a boa vitória,

os alemães certamente vão tamen-
tar a contusão que tirou Kohler de
campo - uma rutura nos ligamen-
tos do joelho direito que o afastara
do resto da compeaçãó:

Estratégia Bem fechada
atras, a Republica Checa deixou
claro desde o inicio que pretendia
conseguir um empate e arricar a
\itoria num lance esporádico. Os
alemães mostravam o jogo eficiente

de sempre reservando momentos
estratégicos para mostrar o talento
que faz a diferença. Aos 25inm.
Ziège fechou da esquerda para o
meio, se livrou de um zagueiro e
chetou de fora da área abrindo a
contagem para a Alemanha. Seis
minutos depois, loi a vez de MõeU
ler (o melhor em campo) arrancar
com a bola c chutar rasteiro, tam-
k'in de fora da área.

No segundo tempo, o jogo pu>-
rou muito. Os alemães tocavam a

bola. esperando o tempo passar, e
os checos não conseguiam levar pe-
ngo. Com isso, o placar da primei-
ra etapa não foi alterado.

Alemanha: Kocpke, Sannner,
Kohler (Bobbel), Reuter e EittS;

Helmer, Ziege, Hacssler e |/iôcller,
Bobic (Strunz) c Kuntz (Bierholli
República Checa: Rouba, Hornak,
Kadlec, Suchoparek e Latal! Bjbcl.

Frydej (Drulak), Nemec e Nevded.'
Knka e Poborsky (Berger).

Sltl I I li 10. 1NGI ATI RRA —
Portugal jogou melhor e mais bom-
to, mas não pecou pela falta" de
objetividade e acabou ficando no
empate (1 a I) com a Dinamarca,
no jogo de abertura do Grupo D.
Os dinamarqueses, atuais campeões
da Europa, mostraram um futebol
fraco, baseado apenas no talento
dos irmão Michael e Brian Lau-
drup.

Corn time jovem e habilidoso.
Portugal se deixou envolver pelo
entusiasmo da torcida inglesa e
partiu desde cedo para o futebol de
exibirão bonito, mas pouco ojg
jetivo. A Dinamarca se fechava na
defesa, deixando o adversário fazer
sua festa e esperando a melhor
oportunidade para contra-atacar

Aos 22mui. Brian Laudrup
aproveitou uma bobeada do goleiro

Yitor Baía e abriu a contagem, para
espantÒ dos portugueses, \tras no
marcador, a equipe lusa finalmente
acordou para o jogo e partiu para
buscar o empate.

A Dinamarca conseguiu segurar
o marcador na primeira etapa, mas
cedeu o empate logo aos 8min da
segunda. Folha, fez um lindo cruza-
mento da ponta esquerda, a defesa
dinamarquesa bobeou e Sa Pinto

igualou o placar.
Dinamarca: Schmeichég Helveg,

Rieper, Jes Hogh e Risayer; Ihóih-
sen (Piechniki. Steen Nielsen, l ar-;
sen (Viífort) e Michael Laudrup;
Bfian Laudrup e Beck. Portugal:
Vítor Baia, Paulinho Santos, Cou-
to, Hélder e Dimas; Oceano (l o-
lha). Rui Costa. Paulo Sousa (Ta-
vares) e Ligo (Domingos); João
Pinto e Sá Pinto.

Palmeiras vence 
por 

1 a O na despedida

JL ..-t-.;;  ",*¦ ,f r.y. -

s \0 PAUL O O Palmeiras ven-
ceu ontem, por 1 a O, o XYj de Jau.
no ultimo jogo do Campeonato
Paulista. O time do Parque Antárti-
ca dominou o torneio desdè o inicio
e venceu por ahtecipav-ão com a
vitória sobre o Santos no ultimo dia
2. Foram 27 vitórias e 102 gols em
30 jogos.

O Palmeiras entrou em campo,
no btádio do Pacaembu. sem o
time titular. Estrelas como Muller e
•JLuizão não jogaram. O passe do
primeiro, cujo contrato terminou
ontem, está sendo negociado com o
São Paulo. Luizão ficou de fora por
estar supenso — acumulou três car-
toes amarelos nas partidas anterior
res

Quem acabou brilhando no con-
frontò com o X\ foi o meia Mar-
quinhos (ex-Flamengo), que deu
vários chutes a gol. Ma* loi Galea-
no quem marcou o único gol da
partida, aos sete minutos do pri-
meiro tempo. Foi também seu pri-
meiro gol no Campeonato Paulis-
ta.

\ anderlei Luxemburgo, técnico
do Palmeiras, disse que queria usar
a final do campeonato como treino
para o jogo contra o Cruzeiro, pela
Copa do Brasil Por isso escalou os
jogadores que planeja levar para o
campo do Mineirão, na próxima
quinta-feira.

Os jogadores do ume do Parque
Antártica pareciam convencidos de
que o jogo de ontem era mesmo só
um treino: sem empenho da parte
deles, o confronto com o Iraco time
do interior v irou um jogo insosso,
que aborreceu a torcida e irritou
Luxemburgo. "Se jogarmos com
essa equipe contra o Cruzeiro cer-
tamínte perderemos a partida no
Mineirão", reclamou o técnico, na
saída do campo. F.le passou o jogo
todo reclamando da jatuaçâo da
equipe e experimentou algumas
substituições, sem conseguir esti-
mular o desempenho dos jogado-
res.

O técnico do XV. Ivan Inocen-
cio. também criticou a atuação de
seu lime. "Faltou marcação em ci-
ma do Palmeiras", disse.

A entrega do troféu paulista de
19% foi feita apos a partida e co-
memorada com a volta olimpica.
Os palmeirenses. no entanto, ja ha-
viam feito a festa pela conquista do
campeonato no domingo anterior.

A classificação final do campeo-
nato paulista e a seguinte: Palmei-
ras. 83; São Paulo. 55; Portuguesa,
53; Corinthians. 52; Santos, 51;
Mogi Mirim. 45: Botafogo, 41;
•Xraçatuba. 39; América, 38; Rio
Branco. 37; Guarani. 34: União. 34;
Juventus, 33; Novo-Horizontino,
28; XV de Jau. 24: Ferroviana. 12
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Bulg:

h Equipes fazem jogo
ficam no 1 a 1 em sua

LEEDS, INGLATERRA — Espa-
nha c Bulgária fizeram pelo Grupo
B o jogo mais emocionante de on-
tem na Eurocopa 96. A seleção búl-
gara mostrou a mesma habilidade
que encantou a todos na Copa dos
EUA — quando ficou em quarto
lugar —, até porque levou a campo
basicamente o mesmo time, lidera-
do pelo talento explosivo de Stoich-
kov. Já a Espanha (também com
uma equipe bem semelhante a de
94), compensou a qualidade técnica
um pouco interior com muita gar-
ra. O resultado de I a I acabou
sendo justo para ambos.

Hoje jogam Holanda x Escócia
(Grupo A), às 12hM e Romênia x
França (Grupo B), às 15h30— TV
Bandeirantes e ESPN,Internado-
nal (TV A e NET) transmitem.

Stoichkov brilhou intensamente.
Deu passes maravilhosos, ajudou
sua defesa em alguns momentos e
divertiu a torcida (cerca de 15 mil
pessoas) com sua constantes recla-
inações a cada jogada — verdade
que passou dos limites pelo menos
uma vez. quando, ao ser derrubado
por Bclsue, aproveitou a queda pa-
ra desferir uma forte cotovelada no
espanhol, sem que o arbitro Piero
Ceccarini. da Itália, visse nada.

movimentado mas

estréia na Eurocopa
A Espanha começou o jogo me-

lhor e assustou aos lómin, quando
Julen Guerrero (umas da novidades
do time) perdeu ótima oportunida-
de. Mas a Bulgária sabia revidar
com rápidos contra-ataques e tam-
bém levava perigo. Aos 19min da
segunda etapa, Stoichkov fez um
lançamento de cerca de trinta me-
tros para Kostadinov. que foi der-
rubado na área, num pênalti bem
cobrado por Stoichkov — a bola
ainda tocou a trave antes de entrar.

O jogo esquentou ainda mais.
tanto que Houbtchev e Pizzi foram
expulsos, aos 26 e 29min, respecti-
vãmente. O empate acabou aconte-
cendo no intervalo entre as expul-
sôesj quando a Espanha tinha um
jogador a mais. Aos 25min, Hierro
cobrou uma falta e a bola sobrou
para Alfonso, que igualou o pia-
Gir.

Espanha: Zubizarreta, Bclsue,
Alkorta. Aberlardo e Sergi; Hierro,
Cáminero (Donalo). Amor (Alfon-
so) e Luis Henrique: Julen Guerre-
ro (Amavisca) e Pizzi Bulgária:
Miluivlov; Kischischev. Ivanov.
Houbtchev e Kiriakov (Tzvetariov);
lankov, Lctchkov. Rilakov e Ros-
tadinov: Stoickov e Penev (Borimi-
rov).

Ontem
Inglaterra "| x "| Suíça
Espanha 1 x 1 Bulgária 10h30

Espanha empatam

U©od3. Inglaterra — Routefg

0 atacante Kostadinov e derrubado dentro da área 
"pio 

lateral cs/unhol Serno lance do pênalti que originou o |ol búlgaro no empate de I a I

Alemanha 2 x 0 Rop, Tcheca
Dinamarca 1 x 1 Portugal 15h30

Holanda x E3cócia
Romônia x França

12h30
15h30

I r
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B Sem as estrelas Beto e Tulio time nao consegue passar do 0 a 0 com Volta Redonda Nestaca*>,nemegisojuigara.metpo. iuestaciat.quando
m ocai aa rouu<» i>ciu i~ 1 uuu, nine. iwu wv o 

p^T pu|a com as maos gpi | alto, pou esta afflne®undo
ricardo Gonzalez q«« em virtude da baixa tempera- Mas a untca oportunidade con- um gol fetto com Bcntmho. Mas fo* .nvculannetue sua area de obstrutfo.

tura Fcliz mesmo so o vendedor dc creta de gol na primeira etapa foi cotno engordar para morrer. Nao . ,

ve!o^ue ^mc»dc7 tolS milh0-e|UC' an,CS da 
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hauia Rfdonta, A0S 37min' h0UVC,1x11:1 SUf?T VTT A dire^ao do Hamengo cometeu um erro que pode ser fatal, ao
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££ argumento que fala da perda de dinheiro nao tem validadc. diante dosprinupaimcim. i umu o urn ti»0 pequena quanto a venda dos dtrecao do gol, espflou #aga se manter, pekSinenos, as esperangas • ' 
. , , ,I'ca.muit0 #rcnk; da?. 

Tlhr ambulan.es 1 tao fria quanto a ga- a-compor. dnblou Gotardo c bateu de sc-r campcao estadual. PF#'"as ^ 
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c\)uipes pequenas da cidade. On- ma caia Lema ^ cnauvlda. m Rol. Carlao, quase caido. conse- 0uem wnlm' Romano sak' Ifdc f ,csta 

^ sent,ndo prULnd°
tern-, no Caio Martins, o time sepul- (jc ^ inc a|meme> scm talcmo. o guiti mandar a corner. ——~ ^ a hidala^o § torno da vtttda de IWK-to. | a 
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seBundoturaofoempalarpordliO ^lrR'1" ^t7 1,0 Pt,n't,r0 km'x' 01 nicamcniei 'o tquillbrio perman® c«<iao, j.-n."son. Goi.vao Gon. rtj.-K.io ,segunaoiurw ao( | | irritar a eomissao tecnica e a torn- D 4 . ealvoseAndr^Wa{Paulinho aiv Kejeitado, ek' \ai render mcnox c se cic andu ukiios .> tuix do
com o Volta Redonda - esta em J t ecu. 0 Vol a Redonda comegou drade); Sou„. Mo„,s (Mu0o,. Marengo vai sofrer um abalo. Que se tornara m.uor com a eventual
quarto lugar, com 13 pontos, a .. , ,,,, , • ... muito mclhor e, nos nnmeiros onaleBenimho; M«u|feihh® Ed- , , ,

„,alcanc,u-r cinco Jo lider *m* nvnu„». *, . au,cn»co JgjJ ^ 
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Mar'icSrii contra o Palmeiris uue l,lUnor na0 se a\uiturasa a lateral an peiktr [via ^J| n.^a O now no ,j®.s Os mcsmos chutoes, a eorreria dc'' 

. passar do meio de c.tm(xv Apes;ir direita. mas se comn icou ao chu- JoHereon, Giivon,penliar, FAttoe ,i, •,rhiimm«m in valid'irSEim ool em clarf4-• nao para mantcr o 
^ „ tjmc j|v„M10 

'mio 
^ ^ ,|mj J„ , Mca Jo »,»,».»„ a. ^ ^'l -,jll4,r l»" »»

zagueiro Gondiives no clubc. , j , nho. AiemAo. Marcoio Pauimo impcuimcnio.
wsrt M..,m tA (K I U) h gul" ?u,r 

na ~ nem ,XH cna' na Botafogo assistindo. o centroavan- vait.nho (Eduarp; Humb«rio A JLjq j^esa depende fundainentalmente de Paul Gascoigne.

que e fa rm el e , 
^ ,C ^lo C"lr0U l'a C 0 Se ele eorr,. o tm,e eorre Se- ele anda, o umc anda Se- ele para. 0 timeque cmantaram mo. enusa c a |SS0 cram Moises e 1 dmilson Para , - T6c«kxxDeloi

rcssaca dc fun de fcruiduo — out* di/cr QUO 0 colciro do Vollu Local: Caio Martins Rond«: R$ pilfii
sofreram na none do Ca.o Martins Redonda. Jclerson. nao fez nada no Carl5° 

% 
antcc,ppu e mand0U a 1 -*5,00 Pl,b'^o:,^ JoUl *£ Como 0 Kar<rt0 do

t- i u i corner ner Ta'OOiii Corto*>« .¦mioroKy#:f-oidurootraballiodc>s\endedorcs pnmeiro tempo, ele mandou. de ta- s<>yxa, Muu|»o&tfe e,Fa- , „ . u
ambulanles dc sanduichcs c% princi- pmha, a corner uma bola cspirradu LX'pois, ja scm Moises c Ednul- cnr\a»o vorm«Mt>oc oeniiaon Sc a dirctoria do IkHafogo tivcr um mintnio cic iui/o cancc a o

palmente, de refrigera&lque nao pela /aga. aos 30mm da primeira soh, substituidos, o Botafogo me- PT«iimio»r «k, ]un»or.K Botaro^o annsiosode amanha' p 1 - 1 ,, ,,, , 1 13 Volla Rodonda  _
conseguiram empurrar seus esto- lasc. Inorou um pouco. Chegou a perder  
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z—  , HMMHpBanBBRBI Skl" mascutmo

Classificapao Hesultaoos ^Hwii (jylareelus 3ilva.'»,CMfcoo Mad

. . „ Eliminatonaa da Copa»« niiaaa e Juan Migliano), 6nnn33s37
Clubes j PQj J J V j E [ D i GP j GC j TPG America 1 * 1 Itaperuna : Vasco 2 x 0 Flumirtense Double skiff lominmo

in 7 e rt ic Ranau 1 x 1 Americano : Botafogo 0 x 0 Volta Redonda 1* ArgaTOna (Dolores A^aya e Mnnsa
..Jiyasco 18 lb «... u ¦¦¦MUiUHBHH Peguri). 7mlfi30sl9; 2f* Brasil (Ana Puc-

?;• Flamengo 14 16 45.. Olaria 2 x 1 Barretra prt-olfmpico do Rio do Janeiro <*>«' « Ciaud.a do Alencar). ®0s?|
Vluminpnse 14 7 4 2 1 15 6 34 ' 1 ' ' 1 1 - ' Haia da Ugoa Rodngo dc Ffoitas Quatro #em mascul'OO ^

 -T3T 7 : r —— Double Skitt mascultno peso-tevo 1° Argentina (Pablo scun. Horacio Su.i-
4' Botaloqc 13 6 3 4 0 15 5 32 PrOXimOS iOQOS i» Aroent.na (Fornan<lo Zffiata e Augus- Ifai Mariano Sosa e Mariano Kowalczyk)

 •; '.'7' mnKmmmmgmmmmmmmmmmBmmmmmi „„ Cunoli ?mjrtMa57. 3° Brasil (Aloxarv 6mml3s3.» T Hraail (Cesar lamn. Wer-
5° Madureira 9 6 2 3 1 lb, -I •- .... .. r e I UIS Pratavierai ner Jeworowaky. Denis Marmho e MarOiana  

9 14 15 HOJE : Volla 7mmS?aW ' ' ' ' 
eoa Arantes). 6mia20a42

  ^"I Madureira x Fiamengo (TV) : Raultrvo de Otlvelro 16h Double Skifl lem.nino peso-leva
7° Americano .8. 7 2 2   11 22.. Barlri — S1h30 : Itaperuna x Barroira 1* Mexico (Ana Soberanes e Andrea laq|^^y^^aR-irrwra 1 

4 9 14 15 QUABTA-FEIRA | Haperuna — 16h Bolti), 8m.n34s00, 3° BrasiljClnudia de
t  Barreira x Fluminense (TV) : Botafogo x Olaria Alencar e KAna de Alencar). 9mm 19s23 Tornelo Aborto do Rio de; 9" America 5 7 1 2 4 . 15 18., a^a»4-21h30 : Colo Martins -10h Ooissemmascul.no Janeiro Jacaxa *<nw _. t* Araenlina iCarlos Palavec.no e Walter Janeiro

Bandti .5, 17. : Flamengo X Fluminense Baiunek). 7m.n48s18. 3° Brasil (Pauk) Gavea Golt Club7 
\ 

' 
0 A J 7 «c DOMINGO . Maracand 17h Ha.pek e Jos6 Roberto Junior), i Mario Gonzalez Fiirio. .''2 tacadas. 3"

5.  Americano x America ; Vasco x Bangu (TV) 8mint7sSb Leonardo Con.ado, 214 lacadas, )" R.
12° Itaperuna 37034 3 9 19 Oodofredo Cruz — 16h : Sdo JanuArio — 20ti Dots sem lommino cardo Goes. 214 taca.las

1* Argentina Itorena Corwng.a e Jul.ela
 '  ' Ramirez), 9m.n01s73. ? Brasil (Adriana MBBIKTBHBHHtilflWBBih 

riArtilheirOS tl Harum. e Renata Gorgen,. lOmintSsO? filMIRegulamento | Hrilllicirua  Quatro sem masc^|no peso-love _»esi»waaam*«saemrOTWB8s*OTroiOTaR6a8wieisa«3iwro5H!5SR855$5sa. Ar^ontina (Hofnan Leguixanxxi. JOf- 2'* 0tapa, FortalGZa

Vencedor do pr.mo.ro turno Oo Campeonato Estadual (Taca Guanaba- Q^S; l^'^/Sandra 2 x o ,12/8 e 12/4)
ra), o Flamengo sera declarado campefio estadual se ganhar tamb6m neriacu iriumnranaej (w Moi|a Eduardo carvaino. acbckd ie- Adr.ana/Sheida
o returno (Tapa Rio). Se o vencedor do returno for outro clube, os dois 10 QOLS: Bentinho (Botafogo) mos e Fernando Ktemhardt). 6min36s66 Mascuiffi, final
decidirao o tltulo numa melhor de seis pontos Se um terceiro clube 9 GOLSs Sorato (Bangu) e Tulio (Botafogol ^Ar'^'unTiEiii^Uitoanol 8mini5s26 Ouiiherme/Para 2 « 0 f 12 - e 1; it) Ze

, , . . . , , , T ftnt S- Aceie a UAIhnr (Vimrnl 1 Argentina (tuna urpanoi, ominios^i. Marco e Emanuel• alcartcar um total de pontos ganhos superior ao dos dois vertcedores r uuw. «ssis « voiuei (*asw/ 3-Bras.i (Mdnica Anversa), 8m.n37s26 
de turno, tamb6m participara da fase decisiva da competlgSo, que ® GOLSs Marcelo (America), Barata (Itaperuna). Pedro e- skitt mascuimo BIIIII^IH^^?¥<fffiE?fSS9HH

,• sera tiansformada em um triangular, com a ordem dos jogos sendo nal° (0,ar,a)- Brener (Vasco) c'v^Gon-
C definida por sorteio pela Federapao de Futebol do Rio 5 OOLS: S6vio (Flamengo), Valdeir (Fluminensel palven 7m.n32s35 Ta<;a Kanela (masculino)

¦ ' ' - —j Four SkiH masculino Vasco 75 x 54 Hebraica. Botalogo 75 x 73
1* Brasil tAndrfe Costa. Giovanipatent.- jeqyia

: Sw § ? 
'rnZ 

0 nia'i «'r deM.,!|ue-' - ^
fW, TADMAT nA DB AQTT SdDPS^aSP H saacM^SP n o classico entre Flamengo

\CflQ JUxtrlAlj .OO JtlKAblL t0OC0«»PF H e Fluminense. que seraCH3 xw»<krs L_j realizado no proximo do-
^• I2HI LZ3 ^fl—I roingo as 17h. no Maraca-
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0 mau sintoma

A falto cie talento è como uma locnça insidiosa, Mata sem que as
r\. pessoas percebam e dá alguns sinais equivocados, sem denunciar a
verdadeira graviciide. Aconteceu ontem com o fluminense, que perdeu
para o Vasco por absoluta falta de criatividade.

O primeiro gol do Vasco foi um claro sinal. Lima dominou a bola
demorou-se a passá-la, perdeu-a na primeira vez, perdeu a segunda e dali
o Vasco paniu para a tabela que tennmarta no gol de Alessandro.

Faltou talento a Lima, que não sabia o que fazer com a bola. e aos
seus companheiros de meio de campo, que não vieram scxorre-lo.

E foi um sinal No segundo tempo o Fluminense jouou mais de
meia hora com um homem a mais e nem conseguiu ameaçar o gol de
Carlos Germano. Pelo contrario, tomou mais um. em uma jogadl que
Juninho já anunciara no primeiro tempo! aos I8min. quando tentou
encobrir Wellerson com um toque de pé esquerdo.

Na verdade, o Fluminense entrou doente Com |rês homens de
combate e nenhum de criativ idade no meio de campo Ninguém pcxle
acreditar, em sã consciência, que \ ampeta tenha engenho c arte para
ser o organizador de um time Yampeta combate, luta, desarma e
destróii E só.

Ao Vasco coube jogar no erro do adversário. No primeiro tempo
foi mais fácil, mas no segundo tornou-se uma obrigarão, devido a
expulsão de Sidnei.

Pela primeira vez neste campeonato o liitie do \ asco teve 11111
rendimento constante, capacidade de organizarão e adaptação a
infenondade numérica. ComO eu disse no --abado, conMdaram o
Vasco para a disputa do titulo e ele tem tudo para se transformai) 110
dono da festa.

Aos I6min do secundo tempo, Olivarcs vuu "para dar o lugar a
F squedinha. Pois o citado cidadão bateu dois corncrs por tras do gol
Com muito efeito

poupados pelos Torcedores na confusa atuação diante do Volta Redomia

Acaba o sonho do Botafogo
O arbitro Carlos Elias Pmientcl deixou de dar um pênalti claro,

quando os jogadoa^ do V asco pularam na barreira em uma falta
cobrada por Leonardo e Juninho cortou com a mão.

Nesta caso, nem e preciso julgar a intenção. Ma esta clara quande
o jogador pula com as mãos para o alto, poi> está aumentando
inveularmente sua área de obstrução.RICARDO GONZALEZ

O Botafogo mostrou mais uma
vez o que nove entre dez botafo
guenses já sabiam: sem Beto e,
principalmente. Túlio, o time não
fica muito diferente das melhores
equipes pequenas da cidade. On-
tem, no Caio Martins, o time sepul-
tou as últimas esperanças que ainda
restavam de chegar ao titulo do
segundo turno ao empatar por O a O
com o Volta Redonda — está em
quarto lugar, com 13 pontos, a
quase malcançávcis cinco do líder
Vasco. O resultado esvazia ainda
mais o amistoso de amanhã, no
Maracanã, contia o Palmeiras, que
servirá — ou não para manjçr o
zagueiro Gonçalves no clube.

Não foram só ps 149 heróis -
que enfrentaram frio, chuva e a
ressaca de fim de fenadão que
sofreram na noite do Caio Martins.
Foi duro o trabalho dos vendedores
ambulantes de sanduíches e, prinei-
palmente. de refrigerantes, que não
conseguiram empurrar seus esto-

A direção do Flamengo cometeu um erro que pode ser fatal, ao
receber os dirigentes do Valéncut para discutir a venda de Romário. O
argumento que fala da perda de dinheiro não tem validade, diante dos
problemas que o Flamengo jterá que enfrentar.

Quem conhece Romário sabe que ele já está se sentindo pretendo
desde a badalação em torno da vinda de Bebeto, e a simples discussa<f
em torno de sua saída da Gavea podé agravar sua sensaçaO de
rejeição.
Rejeitado, ele vai render menos, e se ele render menos .> time do
Flamengo vai sofrer um abalo. Que se tornara maior com a eventual
perda do titulo.

BOTAFOGO
Cartão. Jefferson, Gotardo. Gon-
calvos o André Silva (Paulinho An-
drade). Souza. Moisôs (Hugol,
Daun 1 Bentinho. Mauricinho o Ed-
milr-on (Julinhol Técnico. Ricardo
Berroto

Consegui ver dois jogos da 1 urocopa e confesso que nao notei
nada de novo no futebol inglês Os mesmos chutòes. a correria de
sempre e a habitai ajuda da arbitragem, ao validar um gol em claro
impedimento

A seleção inglesa depende fundamentalmente de Paul tiascoigne.
Se ele corre, o time corre Se' ele anda, o time anda. Se ele para. o time

para
Como o garoto do relógio.

?
Se a diretoria do Botafogo tiver um mimmo de niizo cancela o

amistoso de amanhã

JetlérsM,Qilvàn, Demmar, Fatuoo
Marcelo Barreto (Denilson). Anzi-
nho. AiemAo. Marcelo Paultno o
Valt.nno (Kuuardo). Humberto o
Angolo (EvaWo)
Tècnlc<x Dele»
Local: Caio Martins Ronda: R$
1 365.00. Publico: >49 JuUi VàÇh
m«r TaidoHi Cartas ímiorok>«:
S.Hiia, Muunc.nho Demmar e Fa-
bfO. Cniiào wormolhoí C\»niiiw>n
Preliminar do Júnior©»: Botafogo
1 * 3 Volta Redonda

PLACAR JB»< CAMPEONATO ESTADUAL

Doubie Skitl masculino
I* Brasil (Marcelus Silva e Dirceu Mart
nho), 6min27s20; 2° México (Eduardo Ar
rlllaga e Juan Migiiano), 6min33s37
Oouble Skitf leminino
1° Argentina (Dolores Amaya e Marisa
Peguri). 7min30s19. 2" Brasil (Ana Puc-
cetti e Cláudia do Alencar). 7rn.n40s8l
Quatro som masculino
r Argentina (Pablo Scun, Horacio Sici-
lia Mariano Sosa e Mariano Kowaiczyk).
6min13s3-V 3" Brasil (César Lamn. W» r-
mtr Jeworowsky. Donis Marinho e Mar-
COS Arantes). 6min20s42

Resultados ¦;is?!B5nn
Eliminatórias da Copa 98

Vasco 2x0 Fluminense
Botafogo 0x0 Volta Redonda

América 1 x 1 Itaperuna
Bangu 1 x 1 Americano
Olaria 2 x 1 Barreira

PBnamA 4 « 1 BelizeClubes

r Vasco
2o Flamengo

Fluminense

.. 4'.Botaf.ç^ç
5H1adureirb

Olaria
7o Amencano

Barreira
9" America

Ban^u
Volta Redonda

12° Itaperuna

Pré-ollmpico do Rio do Janeiro
Raia da lagoa Rodrigo de Freitas
Doubie Skitf masculino peso-leve
1» Argentina (Fernando Zapata e Augus
tm Canoi. ?min^V4d57, 3o Brasil (Aloxarv
dro Cume• ra e Luís Prataviera).
ímin5?s94
Doubie Skifl lem.n.rto peso-leve
1" México (Ana Soberanes o Andréa
Boltz), 8m.n34s00, 3° Brasil (CIAudia de
Alencar e KAtia de Aloncar). 9min19s23
Dois sem masculino
1* Argentina (Carioa Palavecino o Waltor
Baiunek). 7m.n48s18. 3° Brasil (Paulo
Ha.pek e José Roberto Juniori
8minl7s55
Dois sem leminino
1" Argentina Itorena Coreng.a e Jul.ela
Ramirez), 9min01s73. 2» Brasil (Adriana
Harum. e Renata Górgen). 10min15s02
Quatro som masculino peso-leve
1" Argentina (Hernan Leguizamon. Jor-
ge Enriques. FredorKX^ Quer.n o Gabriel
Scortiquiru), 6min08«12, 4" Brasil (Marci-
Ik> Moita, Eduardo Carvalho, Acacio Le-
rnos e Fernando Meinhardt). 6min36s66
Skitt lem.nino
1* Argentina (El.na Urbanol. 8mm16s26.
y Brasil (Mónica Anversa), 8min37s26
Skifl masculino
1* Argentina (Serg.o Fernandez),
?mtn13s99 V Brasil IJoào Carlos Gon-
çalve?). 7m»n32s36
Four SkiH masculino
1* Brasil (André Costa. Gwvani Vatentn
na. Oswaldo Neto e Alenandre Soares).
6m.n06s54, T Ufu<juai (Martin Pesce.
Mauro Oliveira. Ruben Scarpatti e Mar-
ceio Caulmj, 6m«n 10s04

Próximos jogos

Volta Redonda x Madureira
Rauttno de Oliveira — 16h
Itaperuna x Barreira
Itaperuna — 16h
Bolafogo x Olaria
Calo Martina — 18h
Flamengo x Fluminense
Maracanã — 17h
Vasco x Bangu (TV)
Sâo Januário — 20ti

HOJE
Maduroira x Flamengo (TV)
Bariii — 21h30
QUARTA-FEIRA
Barreira x Fluminense (TV)
Sacaxá — 21h30

Torneio Aborto do Rio de
Janeiro
Gávea Golf Club
1" Mano Gonzalez Filho, 212 tacadas: 2'
Leonardo Cornado. 214 tacadas, 3" R>
cardo Goes. 214 tacadas

DOMINGO
Americano x America
Qodofredo Cruz — 16h

(Artilheiros 2" etapa. Fortaleza
Feminino tinal
Jacqueline/Sandra 2 x 0 (12/8 e 12/4)
Adr.ana/Shelda
Masculino, final
Guilherme/Pará 2 * 0 (12'7 e 12(11) Zé
Marco e Emanuel

26 GOLS: Romário (Flamengo)
14 GOLS: Renato (Fluminense)
10 GOLS: Bentinho (Botafogo)

9 GOLS: Sorato (Bangu) e Túlio (Botafogo)
7 GOLS: Assis e Vôlber (Vasco)
6 GOLS: Marcelo (América); Barata (Itaperuna). Pedro Re-

nato (Olaria); Brener (Vasco)
5 GOLS: Sávio (Flamengo); Valdeir (Fluminense)

Vencedor do primeiro turno do Campeonato Estadual (Taça Guanaba-
ra). o Flamengo será declarado campeão estadual se ganhar também
o returno (Taça Rio). Se o vencedor do returno for outro clube, os dois
decidirão o titulo numa melhor de seis pontos Se um terceiro clube
alcançar um total de pontos ganhos superior ao dos dois vencedores
de turno, também participara da fase decisiva da competição, que
será tiansformada em um triangular, com a ordem dos jogos sendo
definida por sorteio pela Federação de Futebol do Rio Taça Kanela (masculino)

Vasco 75 x 54 Hebraica. Botafogo 75 x 73
Jequià
Copa Eugênia Borer (feminino)
Botatogo 88 x 39 Mangueira/Xerox Fia-
mengo 68 x 87 Campos

Loteria • Concurso 127

O concurso 128 da Lo
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P(,",a Com 
iriuito efcito.

Botafoso anuncia reformulacao
cobrada por Leonardo e Juntnho cortou com a hiao.

. Empale por 0 a 0 com Volta Redonda apressa a renovagao do time para o Brasileiro p

0 Botafogo mostrou mais «ma sen, citar nomes. No entanto du- 
X^nIo fZ i^u,armentC 

sua *™ *

vez o que nove entre dez botafo- 
^^^('deSouza Andre, conseguiram empurrar seus csto- bola sufiewnte 

jpra 
veneer urn ad- do Hamengo eometeu um erro que pode ser fatal, ao

3IlioTfe mfo hSeSo! ques m vnrtude da baixa tempera- versano com >0bo^M- ^ Jdirigcntc5 do Valenaa para diseufr a vlda de Romano 0

fica muito diferente das melhorcs 0 empale sem gols de ontem tura! Fell? mcsmo so o vendedor de son^ oep 
^ Jn?as de [argumcnto que fala da perda de dingbiro nao tern s alidade, dianic dos

eauipes pcquenas da cidadc. On- csVazia ainda mats o amistoso de mijho, que. antes da partida, ha via I 
^uiduai. problemas que o I lamengo ter| que entrentar.

tem no Caio Martins, o time sepul- amanha. no Maracana, - contra o Vendido les espigas. Quando a bo- Quenfcorihece Romario sabe que ele ja esta se sentituio pretend^
lou as ultimas esperanvas que ainda Palrrieiras. que servira -ounao- 

ja ro|ou< a produ^o ahinegra foi ^sdc a badalatfio em torao da unda.de Bebclo. e a >||plcs discussao
restavam de chegar ao titulo do para manler 0 zagueiro Gongalyes ^1 ^ quanto a venda dos BOTAFOGO ITT" em torno de sua saida da ('uvea pode agravai mm sensavao do
segundo turno ao enipatar por 0 a 0 no clube. 0 jogai or. que 01 um 1 os .ull^u|an(t_N e (;j0 fna quanto a ga- .. reieis'ao.
com 0 Voha Redonda esta em po«| roa quc caia. Lento, sem criativida- Rejeitado, ele va, render menos. e se ele render men  l»nc do

™;,ri»Imcr'dw'do lii'r risilo. ^ora'sopcaso Mpmr *c. principal,e.»tatao. f **1 '''

y . que nossa t<Srfcida noslae apoio pa- ume de Ricardo Barrcto so conse- miHon t juimhoi T*s«t»coi mcamo perqa uo uuuo ,

<hii;Sfe^ss 
3com,siiotota*" 

;£>—»n- fw rtEr  
• cT r

no qual o Botalqgo tcniara o ni » , . guni intcresseem iogo. talvez o Bo- Matplfo Biirroio lOennso") Arm-
camneonato. "Nos estavamos fora aiudar o clube na eampanha oo f 

— 
 nho. Atem.\o. M«rc«to Paulino impevlunento.

di disnuta do titulo do l-'stadual bicampeonalo do Brasileiro disse talogo solresse mais. ja que o turn. vaiunh- (Eouardo). Humborio \ sekvao inelesa depende fundamentalmente de Paul Uiseoigne

desde' 0 empale contra o America- Connives, cujo passe pertence ao do interior nao se afnturava a An^jo (Evajdo) ^ clc C0rrCi 0 ,ime corre. Se ele audi o time anda. Se ele para, o lime

no. na qumia-teira. Mas o jogo de Universidad Guadalajara c esta 
^ssar 

do niao de campo. Apewr 
Rondii! R$ |r;,

hojc (onteni) mostrou a neecssidade aviiliaao cm in i. disso, o lime alvincgro nao consc- 13^5,00 Publico: 149 JuU: va9 Comoo parolo do relogio.
de renovagao pois quatro OU cinco Nao foram so os 149 Iwrots — 

^,UR| cnar nada s^0 ^^undo tem- net Tkrdein Cartfioo amareion:
dos nossos jogadores nao tinham que enfrentamm Ino^a c a 

pQ> S(| Mojs^s c glmilson. Se a liretoria do Botafb| liver um m.n.mo de juizo eancfela o
nem condwws de vestii a camisa lV'" 

^ iiMA c<tiih Mirtini substituidos. o Botafogo melhorou Praiiminar *> iunioc»« Ootaioo® amistoso de amanha.
do Volta Redonda". disse I presi- sola-ram na nolledoUio Martins. ®, . ,,3Vo(M R.,„ono.. -J
denle Carlos Augusto Monienegro, Foi duro o trabalho dos vendedores um pouco. Okgou a perdu gc L_

» CAMPEQNATO ESTADUAL PLACAR 
JB

  .—  V-j nando Memhardt (Bra). 6rnin35s65 
1 f Resultados , M .. nHMHwHH Skill (emin.no 1 Elina Urbano

uldablil^ayav ¦¦ ¦¦¦¦in 8min15s26 3" Mdnica Anversa (Bra)Campoofiato tBtaouai n37t 06
Clubes PgTj I V ! E ID GP ; QC i TPG America 1 x 1 Itaperuna : Vasco 2 x 0 Fluminense ^Unda Portj^^^ ma8cUllno: 1- Sergio Fernanda

» 7 5 6 
' 

I '6 2 
"T 

Bangu 1 x 1 Americano :
•iSs hzezz.i:ii« oia"a 2;1 Bar,Bira. : 

.. rz
Pinm.nwKP 1.! 7 4 2 1 15 S 34 ' ' ",l " '  ¦ -"i" Campeonato Mineiro xsiMe Soares (8ra), |min06854l'|j" rj DuAvlnwte innoQ All61ico 2*2 America; Vila Nova 0*0 ooUblo skit) masculino l" Marcelus Sir-

4° Botalogo 13 15 32,. . I 11 - •- Cahtonse va e Oircau Marmho JBf.ii. t.ni,i;i.Ts?0
rnmiwonatO Gaucho Double skill leminino: 1" Ooloi.;- Arn.iyn

   ;• I:" HOJE : Volta Redonda x Madureira orasti 2 » 0 Juvemude. Caxias i * 0 e Mansa Pegun (Argi. 7mm30si9. 2«
Olaria „? 14 »„ i Madureira x Flamengo (TV) : Baullno d« Olivelra — 16h Santo Angola Offimio 2 * 0 Otofta. ipi- Ana PucceHi e Claudia tie Alenc.u "Br.n

•: I Americano ?. * 
' 

Z**? ]98 0~ -scui.no 1 Pat>,o Scuri
Barreira 7 7 2 1 14 15„ QUARTA-FEIRA . Bota|oao x oilria Ellmlnat6naa da pa HorActoSicilla. Mariano Sosa e Manaho

,c in Barreira x Fluminense Mart|n8 _ ieh Panama 4 « 1 Belize  Kowalczyk (Arg). 6rmnl3s34. 3" C-.. ir
9J America 5, .?. 15 18, tocx* - 21h30 : ®a,° Lanin. Werner Jeworowsky. Oan.s Marl-RanQii 

5 0 5 2 5 9 17 | H^engo x Fluminense nKgllH nhoe Marcos Aranles (Bra), 6mm20S42
P.W.av". 2. ;v. r.  DOMINGO : Maracana —17h  |l|rj. ---.--r-i

Volta Redonda 5 7 1 ,2 1,5,, Americano x America ; Vasco * Bangu (TV1 Prt-Ollmpico do Hio

12" it a per una 3 
 

7 0 3 4 3 9 19 Godofrodo c™z - 1 eh : SSo Januirlo - 20h S?"o mode Janeiri
-  — '¦ ' 1 " ?min34857. 3* Alexandre Cumeira e Luis GSvoa GoK Ciut)

—— 1_ rj a_i*ik " ~ ~~ 
j" Pralaviera (Bra). 7min57s94 t" Mario Gonzalez Filho. 212 wcadas. 2'

iR^rtuIamentO ArtllnCirOS  ——I Oooble skt« teminino peso-leve 1' na Leonardo Conrado. 214, 3" n < ardo
|—L- """ Soberanes e Andrea Boltz |Me«). Goes. 214

OK GOLS* Romario (Flamenoo) 8mm34sOO; 3" ClAudia de Alencar e Ka-
Vencedor do piimeiro turno do Campeonato Estadual (Taga Guanaba- "• 

iFiumme.nse) tia do Alencar (Bra). 9mini9s23
¦ ra). o Flamengo sera declarado campeao estadual se ganhar tambem 14 : en^ ' n , Dots sem mascuimo 1" Carlos Paiawci- Circujto Brasileiro

I 0 roturno (Taca R.ol Se o viinct-'doi do returfio lo'outroclubp. OS dois ; 1 
o)^Tilio (Bo.albgol |2*• decidirao o titulo numa melhor de sgis pontos Se um terceiro clube GOLS- A sis e V&lber (Vasco) (Brai 8m»ni7s55 Feminmo. final. Jacqueime/Sandra 2 x 0

; alcancar um total de pontos ganhos superior ao dos dois vencedores " 
Mnrrfilo lAmencal Barata (Itaperuna); Pedro Re- Do* sem feminino: i* Lwena Coreng.a (i2/8e i2/4» Adr.ana/sneida

< de turno. tambem participar* da lase dec.siva da compete, que 6 Ma;Cf'° 
t7q,lrS e Jul,eta Ramirez (Arg,. 9m,n01s73. 2- Masculino tjoal: Gullherm^Para 2 X 0

seiA translofmada em um Iriangular, com a ordem dos jogos sendo ZEST""""*"* "

detinida por sorteio pela Federagao de Futebol do Rio. o^I.ro sem mascui.no peso-leve 1-
Mernan Leguizamon. Jorge Enriques. Desa#io de pequjmFrederico Outtnn © Gabrwl ScoftiQuini

^ £-»0 
¦¦ (Arg), 6m.o08s12, 4" Marcll.o Moita. Masculino. final Brasil 91 * 90 All Stars

^>*"01 • 1 *9 I B __ _ -nrk Eduardo Carvalho. Acftcio Lemos e Fer- (EUAi

Chicago chega a 5 a 0 na tmal v

1 / ' _ . „c. 'mmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmm mm 1 ¦. '¦ ¦ "nsKssrmsi
 \ ponultima viioria do Chicaco mundo. Trata-se de uma explicacao fica de atacar Dennis, ties tenta- , x 2 Oconeurso 128 da lo-

MAHlo andr m> \ 1 SUA \ 
nesla temporada seguiu um roteiro simples, que cobre todos os mo|i- ram me pegar no jogo lisvco, mas innr^, CD W* te-ia Esportiva tera sua

Correspondeme diversodos triunfos anteriore*con- mentos da partida. Os Sonics so deviam saber que^nmguem se me 21 iwaduwraRj n»*Tj||| fumenjaRjCZ] programas-aocompi»stade
MIAMI. 11 A — 0 Chicago Bulls lra 0 nicsmo Seattle. Michacl Jor- apanharam menos no terceiro com 0 mestre . disse Rodman ao 31 1 BotatoqaRj M vRMoxafU O de/ jogos dos Campeona-

esta a uma vitoria de se consagrar da„ cxpiiea como os Bulls resolve- quarto quando conseguiram man- final de um jogo em que ele pegou 4(Z3b«9»w ¦¦ a^^rj [ZD tos listaduais e tre> do
como 0 maior time da historia do ram partir para 0 atawl desde 0 ter seu sistema defensive no limite dez rebotes e eliminou pelo menos sOiwauoiP* CD Campeonato Europeu de
hasqueteprofissional.Podereali/ar j,,jcj0< abnndo decara uma \anta-' da eficiencia. Fora deste curto pe- um ad\ersano por excesso e a- [ZD Selecoes, qu| serao reali-
sua missao na quarta-feira. em n0m capa? de silenciar a torcida nodo. foram arrasados. tas. 7HBan>w CZD CiwweBA (ZD /ados nos dias 15 e 16 dc
Seattle, no quarto jogo da serie me- jkK-al. "Tiramos a torcida do jogo Jordan marcou 36 dos 108 pon- tX-pois de vcnccr 72 partidas na 8Bise.7pe.st CD ivtvinasf [ZD junho 0 maior destaquiee
Ihor de sete que disputa contra 0 |0g0 no inicio dSimeiro qtiarto. tos dos Bulls e Dennis Rodman u.mporada regular, recorde na eCDpsanKu$p BH o cla>sico entrc l'iameng>»
Seattle Supersonics com uma van- [}t>pois controlamos praiicamente voltoua monopolizaraspolemicas. \,g.\ p^rder apenas um jogo dos 10| , ]HI Pswvi • i—1 l luniiiiense. que seial
tagem de tres vitorias a zero. 0 luj0 5^, no |erceiro quarto eles Cansado de ve-lo tranformar seus 

p|avo(|-s> fasc ehminatoria. 0 Chica- iiHl&astns CZD jwewfe"5 CD jfealizado no proximo do-,
terceiro massacre conseciivo dg tentaram reagir. mas a gente ainda atacantes em sacos de pancat a. 0 ' 

j h;! dc uma Mmpic, CD S nungo as I no M.iraca-j
Riilk rnnira o> Somes aconteceu tac tempo de acalma-los". disse 0 tecttKO de Seattle. George Karl uv W^ u\ taCDsi»JJi«» —pe CD mi J

' onit-m .i noilc poi I0S ,1 Se iwlh^ fedor da par.ida c do 
grR«tva|omam,sSao«p»- 

e 
|nu 

para us***.  !
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VÔLEI DE PRAIA
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JORNAL DO BRASIl

ESPORTESSEGUNDA-FEIRA, 10

Mnrcalo Theobald

SÉRGIO NORONHA

O mau sintoma

ÜH'<¦¦ ¦' ¦ V.

poupados pelos l,ccdo,rsna cõnlüsa otmçào diante do Volta Redonda

sem citar nomes. No entanto, ou-
rante a partida, ele reclamou por
diversas vezes de Sou/a. André.
Hugo e Edmilson.

0 empate sem gols de ontem
esvazia ainda mais o amistoso de
amanhã, no Maracanã, contra o
Palmeiras, que servirá — ou não —

para manter o zagueiro Gonçalves
no clube. 0 jogador, que foi um dos
poucos a ter boa atuação, deixou o
campo cabisifflxo, triste pelo mau
resultado. "Agora só posso esperar
que |ossa torcida nos dc apoio pa-
ra que tenhamos uma boa renda
t||çá-feira (amanhãI c eu possa
continuar, pois eu gosto de jogar
aqui no Botafogo e sei que posso
ajudar o clube na campanha do
bicampeonato do Brasileiro 

'. disse
Gonçalves, cujo passe pertence ao
Universidad Guadalajara e está
avaliado em USS SOO mil.

Não foram só os I4l) Iwròis —

que enfrentaram frio. chuva e a
ressaca de fim de feriadão que
sofreram na noite do Caio Martins.
Foi duro o trabalho dos vendedores

0 Botafogo mostrou mais uma
vez o que nove entre de/ botafo-
guenses já sabiam: sem Beto _e,
principalmente. Túlio, o time não
fica muito diferente das melhores
equipes pequenas da cidade. On-
tem, no Caio Martins, o time sepul-
(ou as últimas esperanças que ainda
restavam de chegar ao título do
segundo turno ao empatar por 0 a 0
com o Volta Redonda está em
quarto lugar, com 13 pontos, a
quase inalcariçáveis cinco do lider
Vasco.

O resultado apressou o anúncio
da reformulação do elenco para a
disputa do Campeonato Brasileiro,
no qual o Botafogo tentara o bi-
campeonato, "Nos estávamos fora
da disputa do titulo do Estadual
desde o empate contra o America-
no, na quinta-feiraf Mas o jogo de
hoje (ontem) mostrou a necessidade
de renov ação pois quatro oui emeo
dos nossos jogadores nao tinham
nem condições de vestir a camisa
do Volta Redonda", disse o presi-
dente Carlos Augusto Motuenegro.

BOTAFOGO
CarlAo, Jollurson Gotardo, Qon*
çatvos o Andrô Silva (Paulinho An-
drado). Sou/a. Moisés (Hugo).
Daun e Bentifího; Mauricinho e Ed-
milson (Jufmnol Técnico: Ricardo
Barreto
VOLTA REDONDA
JeMerson. Gilvan. Ooniinar. Fábio e
Marcelo Barreto (Oenllson). Arili-
nho Alemão. Marcelo Paulino o
V.\<tinho (Eduardo), Humberto e
Ângelo (Evaldo)
Técnico: Oolei
Local: Caio Martins Ronda: R$
1 36S.OO Público: 149 Juiz: V tq
ner Tardolli Cartôea amarelo»:
Soura. Mauficmho. Oenimsr e FA-
b»o Cortüo vermolho: CHínilsofi
Preliminar de Junloce*; BotalOQO
1 * J Volta Redonda

PLACARJB
• CAMPEONATO ESTADUAL

nando Memhardt (Bra), 6fnin35s65
Ski(f lemtnino V Elma Urbano (Arg)
Bmin15s26, 3° Mônica Anversa (Bra)
8rnin37s26
Skill masculino V Sérgio Fernande
(Arg), 7minl3s99, 2" Joáo Carlos Go|
çaives (Bra). 7min32s35
Four skiM masculino 1" André Costa,
Giovam Valenima. Oswaldo Nato e Alu-
«andre Soares (Bra), 6nun069M
Double skitl masculino, 1° Marcelus Sil-
va e Oirceu Marinho (Bra). 6rnir.27s?0
Double skifi leminino 1° Dolores Amaya
e Marisa Pegun (Ary), 7min30slS. 2"
Ana Puccetti e Claudia <ie Alenc.ir (Bra).
7min40s81
Quatro som masculino, t'; Pablo Scuri.
Horácio Sicilia. Mariano Sosa e Mariano
Kowalczyk (Arg), 6rnin13s34. 3° Cet>ar
Lamn. Werner Jeworowsky, Denis Mari-
nho e Marcos Arantes (Brai 6min2Ü'i42

ResultadosClassificação Campeonato Estadual
Segunda divisão Portuguesa 2 > 1 Inter-
nacional. Sâo Cristôvfto 2x2 Goytncaz.
Royal 3*2 Mesquita. Macaé 1 i 0 Cam-
po Grande; Barra Mansa 1 x 1 Bonsu-
cesso. Nova Iguaçu 3 x 1 Friburguense
Campeonato Mineiro
Atlético 2x2 América, Vila Nova 0 • 0
Caldense
Campeonato Gaúcho
Brasil 2x0 Juventude; Caxias 1 x 0
Santo Ângelo. Grêmio 2x0 Glôna. Ipi-
ranga 2 x 1 Internacional
Eliminatórias da Copa 98
Panamá 4*1 Belize

Vasco 2x0 Flumineose
Botatogo 0*0 Volta Redonda

América 1 * 1 Itaperuna
Bangu 1 x 1 Americano
Olaria 2 x 1 Barreira

Clubes

Vasco
2; Flamengo

Fluminense
4o Botafogo
5" Madureira

Olaria
7° Americano

Barreira
9" América

Bangu
Volta Redonda

12° Itaperuna

Próximos jogos

Volta Redonda x Madureira
Raulino dc Oliveira — 16h
itaperuna x Barreira
Itaperuna — 16h
Botatogo x Olaria
Caio Martins — 16h
Flamengo x Fluminense
Maracanã — 17h
Vasco x Bangu (TV)
São Januário — 20h

HOJE
Madureira x Flamengo (TV)
Bariri — 21H30
QUARTA-FEIRA
Barreira x Fluminense (TV)
Bacaxà — 21H30

DOMINGO
Americano x América
Oodofredo Cruz — 16h

Pré-Ollmpico do Rio
Double skllt masculino peso-leve i*
Fernando Zapata o Augustm Cano (Arg).
7min34s57, 3" Alexandre Cumeira e Luis
Prataviera (Bra). 7min57sW
Oooble ski« feminino peso-leve 1* na
Soberanes e Andréa Boltz (Mex).
8min34sOO; 3" Cláudia de Alencar e Ká-
tia de Alencar (Bra). 9min19s23
Dos sem masculino: 1* Carlos Palaveci-
no e Walter Balunek (Arg), 7min48s16. 3"
Paulo Haipek e José Roberto Júnior
(Bra). 8min17s55
Do»s sem feminino 1o Lo^ena Corengia
e Julieta Ramirez (Arg). 9min01s73. 2*
Adriana Harumi e Renata Gòrgen (Bra).
10min15s02
Quatro sem masculino peso-leve 1"
Hernan Leguizamon. Jorge Enriques.
Frederico Querin e Gabriel Scortiqutní
(Arg), 6min08s12; 4» Marcilio Moita.
Eduardo Carvalho. Acâcio Lemos e Fer-

Aberto do Rio de Janeiro
Gâvoa Golt Club
l" Mario Gonzalez Filho. 212 laçadas; 2a
Leonardo Conrado. 214, 3" Ricardo
Goes. 214

Artilheiros
(Cm.TX5S5í5SraíS5S^WVSJiTS^ ¦W&»c<VJK«ia
Vencedor do primeiro turno do Campeonato Estadual (Taça Guanaba-
ra), o Flamengo será declarado campeão estadual se ganhar também
o returno (Taça Rio) Se o vencedor do returno lor outro clube, os dois
decidirão o titulo numa melhor de sois pontos Se um terceiro clube
alcançar um total de pontos ganhos superior ao dos dois vencedores
de turno, também participará da tase decisiva da competição, que
será transformada em um triangular, com a ordem dos jogos sendo
definida por sorteio pela Federação de Futebol do Rio.

26 QOLS: Romário (Flamengo)
14 GOLS: Renato (Fluminense)
10 GOLS: Bentinho (Botafogo)

9 GOLS: Sorato (Bangu) e Túlio (Botafogo)
7 GOLS: Assis e Válber (Vasco)
6 GOLS: Marcelo (América); Barata (Itaperuna); Pedro Re

nato (Olaria); Brener (Vasco)
S GOLS: Sàvio (Flamengo); Valdeir (Fluminense)

Circuito Brasileiro
(2o etapa, Fortaleza)
Feminino, tinal Jacquelme/Sandríi JxO
(12/8 e 12/4) Adriana/Shelda
Masculino linal Guilherme/Pata 2x0
(12/7 e 12/11) Zé Marco e Emanuel

Desafio de Pequim
Masculino, final Brasil 91 x 90 AH Stars
(EUA)

Loteria • Concurso 127mww.www-w/'
O concurso 128 cia Lo-

Hría Esporm.t terá sua
programação comporta dc
dez jogos dos Campcona-
tos Estaduais e três do
Campeonato Europeu de
Seleções, que serão reali-
zados nos dias 15 e 16 de
junho. 0 maior destaque é
o ela>sico entre Hamengo
e Fluminense, que será
realizado no próximo do-
mtníto às I ~h. no Maraca-

CD fiuí-MWMrfu CZD y*®w H9B
2| |MrtuwrafyJ » 0 PÍ.t.íll fumengiRí CZD
31 iBotataaftJ BH VB>?düi«liRj CZZ]
4l I Eat^uRJ WÊÊ AwHicanOíÀJ CZD
51 I Tuna LgtfPft CZZ3 ®8
6 BH rKiíwrwrtsoBA 1 WiruBA CZZ1

I CjiuewsW CZ3
8 fflS Serypp.SE I Baba.wa'SE [ZD
8l |PSanwaSP Sa«o*™5réSP CZ3
IQI ICofftePfi BH ?
II m Ssast?S CZ3 A-<e<n*te«S ??
IZBJtponíiRS CZH IrterRStZIl
13. 1SpcrtPE » • Híil« ftóusIZD
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() caritKV Uanrlus Silui c 0 yMc/10 Dinvu Ma,mho com-monm cmmtsttmkvi| vitoria no double skij'Aueguicla com 0 tempo de 6min27sJt>

* 
N|\S cnlr^ 0 tenista riis-

J'1"! 

" 
! 

' 
f\« 

adwSrioSfaviita
oravel • r • v^w^sp^{ . , , _ . ,
espenl J® S \ * J® Michael Such, que sur-j
las em 

? ; . S' preendeu pelo llucntc I ranees
ielVa- durante a entrcvista coletiva, foi

; •;' • vilg^|fflSawpig; sempre elegante noscomentarios
. . . I ." . sobre 0 adversario. "Ele agora
lCy '• •• ' ' ¦ ': ~" '"" 

tera que aprender frances", brin-
' 

^ ^ 1 , cou. acrescentando que estava'MMfieEL 
4'*^mSSKKSm¥i, 1 i ; ?¦ muito feli/. "per ter rwncontra-

ic'o'de W$K/®%1 I W 1 •.'/ do 
0 amor pelo esporte".

... i Kesuiiaoos compicius no duplas rendeu US2> H/.vl6 nul, . & 0 
desempenho ^

LAv^ioJroncoJSJJ 
,WJB 

% ^(STJ^r

¦ 
-- em quinwiucar no'ranking da ' 

f siveL Conhetido '^''T

1 H S Associaeao dos Temstas Profil ^asgfflP^ • I \ |^ 
'fL mento trnquieto e instabiluladc

. — off 
sionais (ATP). *WS ^ Hfe" durante as partidas, ele em ne-

m m mm mm AI#^ACfl 2 Hi Para conquistar 0 inedito li* ,i>4 ¦r^K nhum momento perdeu a ealma.

: '¦¦ JA NnS &TTimm**vm&• | ™ tulo em sua carrcira e ptira seu m V F ft i Nos jogos individuals perdeu
, p. •¦' pais, Kafelnikov precisou de - JR apenas um set (para 0 holandes

M _ b ' 
^ a B duas horas e trinta minutos. % 'K *y| Richar Krajicek) e nas duplas

• A revanche 00 IB \,| i . "Estou muito nervoso porque . JB? < .. ••••^^ nao perdeu nem um set sequer.

1 .s"£ PMi11 p% I-"*

M 
i>nmoumpIa»« I Atfnmfi ¦ 

' ' ¦ M? *>*"
.OPERFJI^ I ! llTOTRWTn receber 0 troleu pcla vitoria das f. 

• H com a v.tona de Kafelnikov

I, UISA PARENTS I; :> AgSIja" n maosdo espanhol Juan Antonio [ H| ap6s 55 minutos de intensa dis-

0/DA NO 5ECC/W001 
'fgBRHiXS M Samaranch, presidente do Co- k ' > , ^ v puta. No segundo set, 0 publico

MB 
*r»/CAMPS®"^T0 
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Kafelnikov derrotou Sticli na decisão e também foi campeão nas duplas

Mande o ataque dos sonhos 
pra 

bem

Se Huguinho, Zezinho e Luizinho estão infernizando a sua zona do agrião,

mande a garotada disputar uma temporada no estrangeiro.

Você vai de chefe de delegação. A súmula da promoção está no seu caderno Viagem de 4'

Remo carimba o 

passaporte

. Trioulacões brasileiras masculinas do four skiff e do double skiff vencem no Pré-Olímpico, que teve predomínio dos argentinos
João Cerqueíra

MAIK1A PFNNA FIRME
0 Brasil vai le-

var também o re-
mo para os Jogos
Olímpicos, em
Atlanta. Ontem,
na etapa final da
última seletiva
olímpica latino-a-
mericana, realiza-
da pela manhã na
Lagoa Rodrigo de Freitas, os rema-
dores Oswaldo Kuster. Alexandre
Soares, GioVani Valentina e André
Costa, no four skiff masculino
((miin06s54), e Marcclus M. S. Sil-
va e Dirceu Marinho, no double
skilí masculino (6min27s20), chega-
ram em primeiro, assegurando duas
das onze vagas do Pré-Olímpicó
que òómcçou sábado.

A primeira vitória brasileira veio
sob a chuva com o four skiff. ar-
rançando suspiros de alívio e
aplausos de quem assistiu as prosas
no Estádio de Remo da Lagoa. Ate
então, a Argentina vinha ganhando
fácil, o que ficou comprovado na
sua classificação cm oito provas no
total. Os argentinos já tinham con-

quistado a vaga na categoria lour
skilT masculino no Mundial de Re-
mo. em Tampore. na 1 inlandia.

Uma vaga ficou com o México e
outra, excepcionalmente, com Cu-
ba.

A Federação Internacional de
Remo, por conta da sobra de vaga

para dois atletas — o limite na
Olimpíada é de 606 no remo —,
decidiu motivar a América Latina
nesse esporte e privilegiou Cuba
porque sua equipe teve o melhor
tempo entre os países perdedores
(Peru, Guatemala. Chile c Uru-
guai): por I s5ü ficou em segundo
lugar no quatro sem homens peso-
leve (7mm35s07). categoria que dis-
pulará cm Atlanta. Quanto ás mu-
lheres brasileiras, que estrearam no
Pré-Olímpico de remo. ainda nao
fo| dessa vez.

0 carioca Oswaldo Kuster. 31
anos, do Vasco, o catarinense Ale-
xandre Soares. 20, do Martinelli. e
os gaúchos Giovani Valentina, 20. e
André Costa. 19. do Grêmio Nauti-
CO Lnião. que ficaram juntos ape-
nas dois meses c meio em Porto
Alegre antes da competição, a par-
tir de agora devem treinar no Rio.
Também o carioca Marcelus M. S.
Silva. 23 anos. do flamengo, c o

gaúcho Dirceu Marinho. 25. do
União, deverão aproveitar a raia de

padrão internacional da Lagoa.

Federação aprova raia

A chefe da Comissão de Arbi-
tragèm da federaçao Internacional
de Remo. a canadense ,Gu\laine
Bermer, achou "satislatono" o ira-
halho nos dois dias de Pré-Olímpi-
co "O Brasil tem grande poten-
ciai", afirmou Pela primeira vez. o
Brasil foi sede de uma seletiva ohm-
pica internacional de remo, evento
importante para a candidatura do
Rio à Oümpiada de 200-)

Para isso construiu raia de pa-
drão internacional na l agoa Ro-
drigo de Freitas e reuniu uma cqui-
pe tom cerca de 200 pessoas. O

IDE PLAi

sumo
~" 
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seuredo e a oreani/ação e iormar
uma equipe de apoio. A organiza-
ção tem que corresponder à exce-
léncia dos remadores", aconselhou
Berniet. que encontrou ai o maior
problema. Bernier não fez criticas a
nova raia. mas reforçou a necessi-
dade de uma [equipe de apoio alma-
da e com funções definidas

Com relação a arbitragem! ela
sugere empenho na melhoria tècni-
ca. mas elogiou os equipamentos
usados para apuração de resulta-
dos. (M A S.)

Remo em Atlanta
VWWWWMWW'1
Brasil
Four skitl masculino
Double skitl masculino

! 36 .M4 6'48 I
¦| Ptrajcfi |á ooni desconto.
I Apresente osto cupom atò 15.06.96 ¦
| Válido cm todas as lojas De Piá. |

i a ao, >
|r V" SlO ''feaiüiJifcL

|
I^Av. Rio Branco 151J

Arçentlrtn
Double skitl masculino peso-leve
Dois sem masculino
Dois sem feminino
Quatro sem masculino peso-leve
S^itt lominino
Skítt masculino
Double skitl leminino
Qualro sem masculino

México
Double skitt feminino peso-leve

Cuba
Double skitt homens peso-leve (na
sobra de duas vagas por dotermina-
çâo da Federação Internacional)

Resultados completos no
Placar JB

O cariikv Marcelo Silui e o yoítc/io Dirceu Marinho comemoram cntu.shi>»nidas a vüoria no double ski/, conseguida com o tempo de ôminJ v*>

Kafelnikov vence na França
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PARIS - Aconteceu o que
ninguém esperava. O russo Yev-
geny Kafelnikov conquistou pe-
la primeira vez para o h'u pais o
Torneio de Roland Garros
(Aberto de tênis da frança) ao
vencer o alemão Michael Stich
por 7-6 (7'4), 7-5 e 7-6 (7 4) foi
um fim de semana memorável
para Kafelnikov. que na véspera
ganhou o torneio de duplas em
parceria com o checo Daniel Va-
evk.

Pela vitória sobre Michael
Stich cm Roland Garros. Yev-
geny Kafelnikov recebeu um
cheque de USS 719.166 mil, en-
quanto o triunfo no torneio de
duplas rendeu USS 147 916 mil.
totalizando USS 867.082 mil.
Alem disso, ele amanhece hoje
em quinto lugar no ranking da
Associação dos Tenistas Profis-
sionais (ATP).

Para conquistar o inédito ti-
tulo em sua carreira e para seu
país, Kafelnikov precisou de
duas horas e trinta minutos.
"Estou muito nervoso porque
este è um dia de glória em minha
vida. Ganhar o primeiro torneio
do Grand Slam é algo muito
especial para mim", disse após
receber o troféu pela vitória das
mãos do espanhol Juan Antonio
Samaranch, presidente do Co-
nútè Olímpico Internacional.

Ainda muito emocionado,
Kafelnikov dedicou o titulo con-
quistado ontem a sua família e

- ao treinador Anatoly Lepeshin.
antigo responsável pela equipe
da extinta União Soviética. "E

quero ofertá-lo também a todos
os meus amigos espalhados pelo
mundo".

Nas entrevistas, o tenista rus-
so não esqueceu de agradecer
lambem a Michael Stich. I ie
terá mais oportunidades do que
cu de ganhar outros torneios
deste nível", disse, mosirando a
mesma humildade exibida antes
da decisão, quando apontou seu
adversário como favorito.

Já Michael Stich, que sur-
preendeu pelo fluente francês
durante a entrevista coletiva, foi
sempre elegante nos comentários
sobre o adversário. "Ele agora
terá que aprender francês", brin-
cou, acrescentando que estava
muito feliz "por ter reencontra-
do o amor pelo esporte".

O desempenho de Yevgeny
Kafelnikov durante o Torneio
de Roland Garros foi irrepreen-
sivel. Conhecido pelo tempera-
mento irriquieto e instabilidade
durante as partidas, ele em ne-
nhum momento perdeu a calma.
Nos jogos individuais perdeu
apenas um set (para o holandês
Richar Krajieek) e nas duplas
não perdeu nem um set sequer.

O jogo - A decisão de on-
tem teve momentos de grande
beleza. O primeiro set terminou
com a vitória de Kaielnikov
após 55 minutos de intensa dis-

puta. No segundo set, o público
que lotou a quadra central de
Roland Garros ficou roendo as
unhas. Stich chegou a fa/er 5 a 2
e tinha um serviço a seu favor.
Mas Kafelnikov foi o vencedor,
mais uma vez. O equilíbrio per-
maneceu no terceiro e último set.
mas o russo levou a melhor e o
titulo.

'JORNAL DO BR ASM. ESPORTES
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Jorge Manner, ex-menino prodigio, retomaprojetos, repassa encontros com Getulio e Golbery e inspira nova geragat-

IIIBSh Marco Terranova

•P dtfftL v 
pre-socratica'1

. J>„ 
* A Xl

som e langa-lo
viajava de

Violeta

SEÍtoS^fo demfgf Pn. eMnu^ no filme O demiurgo, feito em Londres, nos nnosTOc

'Mautner 
vai ahrirsaUulcartc WÈ São Paulo c Jaz trillui sonora para a mmntagorn c

HepfoOuçôus

¦TORNAL DO BRASIL

Memorial 
do 

guru 

eclético

 .. i -».n. ¦¦ iiiijn

•\NDKI l I 1/ BARROS
Um sujeito que leu lleidegger aos 1-) anos nao podia

mesmo dar boa coisa. Nem tudo que o tilho de ausffia-
cos Jorge Mautner. 55 anos. di/. se escreve Mas seu

jeito caótico de falar não impediu que músicos e compo-
sitores como Gilberto Gil e C aetano V eloso o adotassem
como curu. nos anos 70. Um guru eclético, violinista e
leitor de Pitágoras e Niets/che, alem de Heidcgger. Nao
|ou guru. sou companheiro, camarada. Sou pelo sinto,
logo evisto'. Tem a ver com nossa época, de revolução
biogeneuca tecnologica: logo criaremos seres humanos,
imitaremos Deus", crê Jorge, que nos anos 90 esta se
tornando guru (ou companheiro) de gente mais jovem.
O delicioso Maracatu atômico (Mautner-Nelson Jacobi-
na), gravado por Gil nos anos 70, ganhou agora duas
versões, uma no último disco de Chico Science. Afroci-
berdelia, e outra em shows do cantor-compoMtoi Pauli-
nho |loska 

"t ncoiurei o Mautner na gravação do
( D-homenagem aos Mutantcs. Ele me lembia o que
Deíeu/e fala sobre o criador. O Gil sempre lembra como
eles discutiam a filosofia pré-socratica na Londres do
exílio, nos anos 70". conta Moska.

Mas Mautner não vive hoje só de homenagens. Pres-
tes a abrir a Ala Jorge Mautner. uma Sala I unarte de
São Paulo cm que recatara seu Movimento do kaos.
criado em 1V56, o compositor faz a trilha sonora para a
nova versão, do diretor Marcelo Fonseca, de O balcão.

peça de Jean Genet. E prepara um ÇD, a ser produ/ido
pela GG. firma de Gilberto Gil. com músicas novas e
outras inéditas, achadas no baú. como Louça paixão. de
1958 (/t/a ao lado). Gil já anunciou que gravara O
labirinto, da no\a safra de Mautner, em seu disco.
"Sempre fui jflxurioso e indulgente: dava mais impor-
tâncià à vida do que ao trabalho. Agora quero ser
tartaruga ou formiga, labutar8 lançar produtos novos .
iizMaútner. ..

A riòta dissonante de Jorge Mautner nos anos 50. W
e 70 foi uma formação filosófica um tanto caótica.

graças ao pai. 1'aulo Mautner. um austríaco da resistem
cia judaica que chegou a ensinar a filosofia de Pitagjôras
a Caetano e Gil. em Londres. "Fui criado por meu pai
para ser prodiüio. Aos 7 anos. aprendi violino. Aos 14.
lia Heidèggcr e Goethe em alemão. Aos 17, tinha lança-
do um livro com mais de 500 páginas . conta. I rata-se
do esgotado O Di iis da chuva e dâ nwric. um calhamaço

que inspirou Glauber Rocha (recentemente foi encontra-
do um texto do cineasta elogiando o livro) e levou o
filosofo de direita Vicente l erreira da Silva a enlusias-
mar se com o menino, que caiu nas graças de pensadores
dessa posição ideológica. Mas logo Mautner conheceu o
físico Mário Schenberg, ex-aluno de Albert Einstein que
se tornara comunista no Brasil. Mautner passou a ir a
reuniões na casa do físico. La encontrava os poetas
Haroldo e Augusto de Campos e Hilda Hilst. entre
outros. "Quando conheci Schenberg, eu achava os co-
munistas limitados. Do jazz ao rock. do tai-chi-chuan as
HQs. tudo era proibido pela doutrina do Partidào". diz.
Mas Schenberg falava de tao. I-Ching e outros bichos.
Para quem faria shows nu. tocando violino e talando de
filosofia, nos anos 70. esses assuntos interessavam. Na
casa dele falávamos sobre o marxismo sartriano, nao
sobre dogmas comunistas", diferencia.

Quando voltou do exílio em Londres. Mautner foi

protegido pelos simpatizantes do golpe militar. "I m
capitão do Exército disfarçado de despachante me bus-
cou no aeroporto e me levou para uma tazenda em
Barretos. interior de São Paulo", conta. Ali, conversam
do com o historiador e ideólogo de direita Paulo Edmur
de Sou/a. que assessorava o II F:xervito. o rapa/ discutiu
sobre os rumos do golpe militar. Paulo punha a questão,

por que acabar com o socialismo? E argumentava com

brilhantismo, em discussões intermináveis. O mais oti-

mista dos direitistas contava em anos a vitória inevitável
do comunismo. Só se discutia se seria no molde da
China, de Cuba ou da União Soviética", lembra. "Eles

se perguntavam por que o foco de revolta eram Os
estudantes e diziam: precisamos separar as disciplinas, o
aluno não pode ganhar uma formação humanistica; ao

povo, daremos uma televisão centralizada . revela.
Mautner trouxe de Londres o filme O demiurgo, no

qual Caetano faz o papel do demiurgo. Gil faz o deus
Pã, o artista plástico José Roberto Aguillar faz Sócrates
e Mautner faz Satã. É um documento hilariante dos
loucos anos 70. "Quero uma verba para melhorar a

qualidade do som e lançá-lo em video. Na gravação; o
técnico de som viajava de LSD". lamenta. "Lembro-me

da bronca de Violeta Arraes. irmã de Miguel, quando
defendi a volta de Gil e Caetano, que estavam deprimi-
dos cm Londres. Achávamos que a volta deles ao Brasil
apressaria a abertura política. Mas a esquerda queria
que eles ficassem lá como mártires", revela bastidores do
exílio. Há reminiscèncias ainda mais antigas. Morador
no Rio até os 7 anos, Mautner conheceu Getúlio Vargas
de forma incrível. A babá Lúcia, que o criou, era
babalorixá c Gregório l ortunato, o chefe da guarda
pessoal do presidente, sempre que a encontrava, ajoelha-
va-se. Uma vez. Getúlio estava com ele e o garoto ue
cinco anos bateu continência. "Meus pais, coitados, suo

estrangeiros", disse, extraindo gargalhadas de Getúlio.
No cortejo do irmão de Getúlio. voltou a encontra-lo.
Em meio ao silêncio, o menino gritou: Coitado do

presidente, o irmão dele morreu!". Getúlio deu ama
olhada cúmplice.

Em 1956. Mautner inventou o Partido do Kaos, que
anuariou seguidores na f aculdade de Direito de São
Paulo. "Pichávamos os muros assim: 'James Dean volta-

rá!\ Kaos era um anarquismo artístico, um futurismo
dadaista". lenta definir. No começo do processo de

abertura política. Mautner encontrou-se com o general
Golbery, chefe do Serviço Nacional de lnlormav,oes.
"Ele só queria conversar soba- o poeta americano Ro-

bert Lovvell, de quem fui secretário", garante.

LOUCA PAIXAO
Essa vida me deu
Uma louca paixão
Que devora e que suga
O meu coração
É a chuva que cai,
É o vento que vai
Pra nenhum lugar e eu
lembro o meu pai
E eu só quero amar
Mas o amor que eu tenho
Eu não posso dar
Porque alguém que eu amo
Não quer me amar
É a velha história
Tão sem graça e sem glória
Eu te amo e você não
Vai ver tudo é falta
Falta de ocasião
Mas a vida é assim
O que se há de fazer
E a morte, ela vem
E você há de ver
Que seremos o pó
Que seremos um só
E eu só quero dizer
Que o tempo que corre
Não se pode perder
E o tempo que corre
Depressa demais
E uma angústia tão velha
O tempo me traz
Um alguém por aqui
L m alguém por ali
Outro alguém acolá
Mas você que eu quero
Só você não está

Jorge Mautner, ex-menino prodígio, retoma projetos, repassa encontros com Getúlio e Golbery e inspira nora geraçao
 Marco Terranova

HjpJ Janeiro — Segunda-loira. 10 do junho do 1906
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Não podo ser vendido separadamente

Advogado, psicanalista e atores sugerem

temas para o encontro 
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discute hoje as diferenças entre os sexos

(PAgina 5)

Rede Globo construirá novos estúdios no

Projac e vai transferir para Sào Paulo os

programas de auditório de Faustão e Xuxa

(Páginn 2)

"'Mautner me

lembra o que
Deleuze diz do

criador. Na

Londres do exílio,

ele discutia

filosofia

pré-socrática"
Paulinho Moskn
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rios i/c Hollvnvod:
2* Confiançii: 3J
Milionário mim ms-
lantc (0h)

Dose Dupla. (Oh)
Home Shopping
(0h45)

Jornal da Globo
(2h)
Campeões de Bilhe-
teria. Filme: SebU~
na e sombras (2h30)

Boletim do Tênis
(Ih)
Segunda Edição
(Ih30)
ClipGospei(2h)

FILMES Renato Lemosl

H .IORNAI. I)C) RUASII. SiiGUNQA-nilRA. IODE: JUNHO DLrjWf',

MANHÃ/TARDE
11 IV .•Vmm.tUlÜh)
2 Hanião da I ínguaIgreja ila graça (SU p , ,t A9 Àll.i c õriHt.. ReiiciS^' IVüuf^Mk^l
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¦TckvuixiSO ttns.
,ssionaliÜihtc(()hl5V
rdce ^ - [Xvnh.uKk) (11 h)
^Vvn 6 Grupí> lmapinUilh)

7 Diário rvual lohX!) 2 - Kcdc V»tKias (1 Ih25>
7 Vantó Falar

luorâlKMS) (UWM2 )'ai.i\: • VivalOW") 2 Oasldo Rá-Tín-Bum
2 (ur.Hi h^isv], Hiaii/ank1 (^ l h.V))
,^,4v, 7—linavâo Criu^i (t I h-0)
4 IVkvurs. 
11 PaLimuvatítóM iHíl^. fcxl- H:..m1-tahW

Not»árii>(lZh)

üau (Th)
7" r~—7— 4 -ÍK TrapaihCx^(12h)Tcfccuivo 2iXX 6 Manchete Lsvrtiva

(ID4 Bom IKiRi.m1i) 7 - X-nuI-Vwilftvlia)Meminhat7h) 9 ^Omi,Home SÍKippini', Sh.« EnlmiiUs 11 :hl(In)11 - Somo lXxt\ho cv»m
\ o«? Mafajda phl

11 Canoüsddas
An>encas(l2h)

_ ... ..... 6 • Bo)cuniOíinif»vX)(i;h25)2 TckcunaJOiXk-l' 4-ÍGIot»Eswtc(ia30)
fu(H| ... .... 6-BdnãodaTanie(l2hM)2 -ftwaira Aíha MJ) 7 -CjmwtoojioEun^^
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2 HantàodaLiüfiua 4 -R)TV(13i45lPonug«aPh5S| 13 , ,,, !a-„uV,:

JI2h45)
'2 - IV tola Mil

t vÁi Bíblica Fe
lha Dia (8b) Pbnlâo «ia Ungua

PiMtutucía í 13h>9 F^òeVlfcftt,) 6- ÍcK'\moKiaaitl.%t'1 » IKm Dia 4 C ia 9 rde .Vnxw.|,u ((jyIníânu! i^bi
4—TVCokwoWhMl 13 Rav*rd nos E«poftt^

Jh)6 te ShormnçSK-s 2 . A ifetória(íhXJ ,,^113 Note e Ande (?h.Vl|

tÀ-M^hài^i 6 — De Bemewia \6 Dudakxai £ ] Çj
13 Repórter Rèoaidi!.'>hlS}

Sitio üo PKM-Pau 2—PSamão di Ljniua
AindaHo < ICÜi) fVtruax.Ni (I ?h25)
7 — Coanha MaravãllkNidi 2 - inglês u*w> oi Ancnai
Olêki(!0hí í!3h30)
9' a-.r>. \ -. 9 -(¦.inihaonwt 8

TV POR ASSINATURA

:A última

produção

de Bunuel

Último filme do conceituado
. diretor espanhol Luís BunueLil^—

,N(* /-r>ii5r^r'y <í'r VA*.vt7<). um
drama que narra a paixão de um
Viúvo por uma jovem que só se
sente feli/ se fizer o amado sofrer,

•'é a atração de hoje no Telecine, as
221)45. Com Carole Bouquet. I cr-
nando Rey, Angela Molina e An-

dre Weber. o filme retrata a hua
diana da relação que. em certos
momentos, é levada à violência e
mesmo ao absurdo. Laços muito
fortes e um acordo sutil e profiro*
do unem o casal.

Esse obscuro objeto do desejo;
inspirado no romance La Jcnunc

¦t le paniin, tem musica de Wag-
ner e apresenta múltiplos enfo-
queü.i-pitadas sutis, mescladas
com carinho e humor. E uma his-
tória de constante recu® e desejo.
O viuvo, jã um tanto ocioso, se
atrai por uma mulher bem mais
jovem, que. por sua ve/. também
manifesta um grande afeto por
ele. A jovem, de origem espanho*

Ia, poa-m, afirmando ser virgem,
recusa a se entregar ao viuvo. I n-
quanto o homem esta disposto a
ludo e mantém o equilíbrio emo-
cional, ela se mostra instável, indo
da doçura ao insulto com bastan-
te rapidez. Além de ser extremai
mente caprichosa.

Fm determinado momento, a
situação se complica e a jovem
desaparece. Quando ela retorna,
sua ambigüidade aumenta: a jo-
vem volta provocante e casta, Ino-
cente e ávida,

O diretor Luis Bunuel estudou
Engenharia. Filosofia e Letras, na
Universidade de Madri. Após um

período de inquietação interior se
liga a forca e a Salvador Dali.
afirmando sua vocação artística,
voltada mais para o teatro, e, era
Paris, fica encantado com o cine-
ma mudo. O primeiro filme que
reali/a como diretor e In chiai
andalou. Em colaboração com
Salvador Dali, fez ainda L'age
dor( 1926).

Entre as obras do diretor es-
tão: O anjo extcrniinador (1962),
O diário de uma camareira (1964),
SiiHOll du descri (1965), Belle de
jour (1967), O estranho caminho de
São Tiago (1969), e O discreto
charme da burguesia (1972).

GOTCHA, UMA ARMA 00
BARULHO

SBT O 13h30
(Gotcha) de JoiT K.i-
new. Gotn AnvjjoHj
lidwards I Linda Fiõ|
rentino. EIJA, 1985.
Puração: lh4t)
Aventura. Jovem sai
de viagem a Paris e
acaba envolvido em
trama de espiona-
gem *

TERRORES NA NOITE
Bandeirantes O t5h!5

(Nightwing) de .Arthnr
Hiíler tom Niek
Maneuso, Davul W.11
ncr e Stcphen Macht.
I A A. 1972 Dui.K'ão:
ih25,
Aventura. Delegado
vai ao território indi-
gena investigar serie
de assassinatos liga-
dos a feiticeiro. Niek
Maneuso já era elia-
to desde garotinbo.
*

AOMIRADORA SECRETA
Globo O 15h40

(Secret admirer) de
David Orecnwalt.
Com (' rhomas Ho-
vvell, l i>ri Laughlin e

Kelly Preston. EUA,
1®. Duração 1 h5ü
Comédia romântica. No
último dia antes das
ferias garoto recebe
carta de amor anòni-
ma. Pensando ser da
mais bela garota da
escola, ele nem repa-
ra em quem está ali
ao seu lado. *

CAPELA iUMP STREET
CNT O 21h30

(21 Jump Street) de
Kim Manners. Com
Johnny Depp, HoIy
Robinsffi e I redene
I'orrest. I ÜA. 1990
Duração: I h30.
Policial, lim grupo de
tiras das nuus diver-
sas origens se junta
para enfrentar cri-
mes praticados por
gangues. t) filme deu
origem à série Anjos
da lei. *

IKTERCINE
Globo O Oh

BARTON FINK ¦ DELÍRIOS
DE HOLLYWOOD

(linrtfHi Fink) de Joel
Coen. Com John Tor-
turro e John Good-

iii.in. EUA, 1991

CONFIANÇA

(Trust) de l iai Hartles
Com Adrienne Sliellye
Martin Dono vau.
I li A, 1990. *+**

MILIONÁRIO NUM INSTANTE

( rakliiK cure oi liusi-
ness) de Artfiui Hiller
Com James Belushie
Cháfjes Grodin EUA
I99IJ *

NEBLINA E SOMBRAS
Globo O 2li30

(Slmdows and íuk) dc
Woody Allen. Com
\Vood> Allen, John
Cusaekl Jo<lic Foster e
John Malkovicli.
EUA. 1992 Duração
2h.
Comédia. Sujeito paca-
to é escalado para ín-
vestigar série de as-
sassinatos ocorridos
em sombria cidade
alemã, Allen exagera
um bocado na cria-
ção de clima e parece
brincar de exibir et'-
lebridades, de John
Malkovich à Ma
donna. * *

~ 

megacentro de 
produção

Rede Globo acaba de colocar em ação o projeto que cria

mais estúdios e instalações para o Projac, em Jacarepaguá
Divulaacâo

Brincadeira de se pedir bis
O projeto de Top gwig surgiu mm-

to pela semelhança entre Charlie
Sheen e o grande astro Tom Cruise,
ator de Top gun — /te indomáveis.
Mas a brincadeira é bem melhor que
unta piada entre sósias. Tanto è assim
que gerou Top gww 2 — .-I missão.
filme inédito que vai ao ar hoje na
Globo. Ali, Sheen está
à vontade na pele de
um sub-Rambo, eus-
pindo piadas cretinas.
Uma avacalhação com
os filmes de ação que
conta com a verve abu-
sada de Jim Abrahams,
um dos criadores de

TOP GANG 2 — A MISSÃO
Globo O 21 h55

(Hot shots — Purt
deux) de Jitn Abra-
hams, Com Charlie
Sheen, Lloyd Bridges,
Valeria Ciolino e Ri-
churd Creena. EUA,
1993. Duração: 2h05.

Afhrtem òs cintos, na direção.
Sheen é um veterano de guerra

convocado para tirar reféns do Ira-
que. Para ficar mais legal, o velho
coronel amigo-da-onça que coloca o
soldado nessa fria e vivido pelo
mesmo Richard Creena dos filmes
do Stallone. Uma Valeria Golino

com sua pintinha ta-
tuada é de uma oust-
dia hilariante. No
mais, é brincar de adi-
vinhar que filme inspi*
rou cada cena daque-
Ias e se divertir com o
deboche feito com
Saddam Hussein.

CNT Estado (ISh)
Guadulupe Novela
iI8hI5)

Colégio Hrasi
flSh.W)

Cidade Akrta. Jor-
ialistícò (lüh)

Rede Cidade (I9h)
Meu Pé de Laranja
Lima Novela
(19h10)

CNT' Jornal
(19hl5) | I J Brasil (l%2(J)

Informe Rio (I9h)
Jornal da Kecord
(l%15)

O Campeão Nove-
Ia (20h)
Programa politico- PI (20h30)
O Campeão Conti-
nua vão (20h50)

Séne Biblica (20h)
Programa Politico
- PT (20h30)
Juca Kfouri Entre-
vistas (20h50)

Jornal Band«irantn
(21h)
Campeooato Cario-
ca Futebol. Hoje:
Madurara v Ha-

Sessão Especial
Gi/v/tí Jump Street.
(2lhJ0)

Antônio Vímn, Ta-
vista. Novela (20h)
Programa político— PT (20h30)

Ra/ão de Viver
ReÍDrcseniaçãq
(21h)
Antônio Alves, Ta-
vista Reapresenta-
ção(21h50)

25* hora Debate;
(20h)
Programa Politico
- PT (20h30)
25" Hora Conti-
nuação (20h5Ü)

Espeeial Sertanejo
(21h30)

; Boa Miva Gtstro- j Hebe (22h30)
: nonua (22h.Vi)

: ft,a\U>a(23hl5) ; JurnuI ^ SKf
; (NT Jornal . : pjrtjjEntrensta Coletna ; edição(23H30) : 'l '. 

„ «
(23M5) i Mercado Capital ! J" ('nn' e { (23h30)

{ (;3h45) | Me.a(Jh45)
t—

j Charlie Chaplin. j

: Top Horse (Oh)
I Tele Store <0h30>

: Palavra de V ida
! (0h30)

Jornal da Noite
(lh)
Circulando (lh30)
FUsh. Entrevistas
(lh45)

Clube Esperança
(lh)
\ inde a Cristo
(lh45)
Primeiro mundo
(2hl5)

.lomal do SBT (lh)
Programa Josce
(lh30í
Perfil(Ih35)

Jesus Verdade (3h>

SOUZA
Os números gigantescos do

concentra estúdios e
cenográficas da Rede

em Jacarepaguá, ficarão
maiores. Semana passada,

entrou em ação o projeto Projac'2. 
que adicionará ao local mais

Irès ou quatro estúdios, dois cen-
tros de pós-produção e arquivo dc
fitas de videoteipe.

A construção do teatro para os
programas de auditório, como
constava do projeto original, foi
cancelada. A intenção da Globo é
erguer este espaço em São Paulo,
para onde pretende levar as atra-
ções gravadas com platéia, como
o Domingab do Fauslào e progra-
mas das apresentadoras Xuxa e
Angélica. Ninguém fala em valo-
res exatos, mas calcula-se que os
investimentos, até agora, tenham
ultrapassado os USS 80 milhões.

Hoje, o Projac tem cinco cida-
fies cenográficas e quatro estúdios
de mil metros quadrados, com re-
curso tecnológico de ponta, onde
são gravadas as novelas e o pro-
grama Ponto a ponto. Cada um
desses estúdios tem área de apoio
onde funciona a produção do
programa, e área para guardar
cenários e objetos cênicos. "Proje-

tamos os estúdios centímetro por
centímetro", conta o arquiteto
Antônio Carlos Guimarães, um
dos donos da Sociedade Brasileira
de Projetos, o escritório de arqui-
tel ura responsável pela concepção
do Projac.

Os novos estúdios estão sendo
projetados para servir exclusiva-

Band (7)
Tel (021)542-2132

| CNT (9)
\ Tel (021) 589-0909

SBT (11)
Tel (0211 560031313 — Record cm Notfcitt

IVtuwtUbJO)
11 — CirKiuaaíildsa.
hlox*: (Ktft&i. wr«ü umu ti.»
/viruÃo» (15h30)4 — Vídeo Shú» Uiài
M&i? «rt/rn iUú /mo (! *W0)
6 ¦ IIito Shoppiii: SlKt*
(13h4S9 TcfcStorelIJMS)
2 RlJc 11 >h55)

- Vc5aibulindo(14h)
9 IA Cu!uuru(14hi
4 -- IX^xíkíi dc x>itciro
(I4hl0i
7 Cxlvwic tf EdlKXJyâo
I!4hl5l
13 - Sunn> Scne{l4hlS)
9 MulhiTO. V aDídite
(I4W0)6 Oi Ntokos Mote
(!lh45i
13 - O Açoite C lnl-uwl
iUb45)
2 -wde S.ooas()4h55)

m2. ,^k„ls,)
7 CilK ttavh |toi-ftinw. íü íksíc (l>hl5)
2 PantAod»
IViluçtKsi \! 5hT5i
11 úirovJ Aiix-nai
(Rta^fcsciUáçâo)
2 ¦ Cisk» Rt Tiro-Bura
4 S&úo vii tstdc Hí
fei®jáw^a{Íja»Wj

6 \ ionK* Sbc^ssig i 15h45)
2— ReJe Notie»as.(!5hS5>

) Record(13)
I Tel (021) 502-0793

mente ás telenovelas. "Os estú-
dios atuais são um pouco over
para as novelas, que são estáticas.
Então elas irão para espaços
maiores, com cenários fixos, o
que reduzirá o custo de monta-
gem e desmontagem. E quando os
novos estúdios ficarem prontos
servirão para minissèries e espe-
ciais", explica Antônio Carlos. As
cidades cenográficas também ga-
nharão prédios de apoio, com ca-
mariifi para figurantes, atores e
refeitórios.

Entre estúdios, área adminis-
trativa, cárpintaria e centros de

produção são 54 prédios, ocupan-
do área construída de 120 mil me-
tros quadrados. Ao todo, o terre-

Boletim Olímpico
(23MO)
Momento Econômi-
co (23h45)

no que margeia as estradas dos
Bandeirantes e de Curicica tem
1,3 milhão metros quadrados. Os
zeros são abundantes em todos os
números: o tanque que abastece
os aparelhos de ar refrigerado tem
capacidade para 2,4 milhões de
litros de agua gelada; o prédio que
guarda os figurinos tem capacida-
de para 47 mil peças; a fábrica de
cenários tem 18 mil metros qua-
drados; e a dutovia, por onde pas-
sam os fios para instalações elétri-
ca. hidráulica e telefônica, se
estende por 800 metros.

Para fazer este projeto. Antò-
nio Carlos Guimarães visitou vá-
rios estúdios ao redor do mundo,
como os da BBC, em Londres, os
da rede americana ABC, em Los

Angeles, e do italiano Silvio Ber-
lusconi. em Milão. Itália. "Mas

não há nada parecido com o Pro-
jac. Aqui temos uma área fantás-
tica". diz o arquiteto, que passou
os últimos oito anos debruçado
sobre este projeto. Por conta do
Projac. ano passado. Antônio
Carlos Guimarães e Mareio To-
massini, os sócios da Sociedade
Brasileira de Projetos, ganharam
o prêmio anual do Instituto dos
Arquitetos do Brasil (1AB). 

"pela

lição de excelência do exercido
profissional". Agora, além da Re-
de Globo. Antônio Carlos pensa
num projeto para a emissora por-
tuguesa S1C, que quer construir
estúdios para ambientar progra-
mas de auditorio.

Divulgüçio
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Lucrativo
O Banco Dcstak já come-

çou a negociar na Bolsa de
Valores os certificados de in-
vestimento da Lei do Áudio
Visual do filme O menino ma-
luquinho 2 — e os produtores
estão animados.

O longa-metragem será fil-
mado em Minas Gentis e nele
trabalhará toda a família de
Ziraldo, o criador do perso-
nagem: suas filhas Daniela e
Fabricia vão cuidar da dire-
cão e seu filho Antônio Pinto
fará a trilha sonora.

As filmagens começam dia
12 de agosto.

Novo centro
O Rio vai ganhar outro

shopping especializado em
decoração de interiores.

Entusiasmada com o de-
sempenho de seu Rio Dcsign
Center. construído há 12
anos, a Scvenco decidiu cr-
gucr mais um centro de com-
pras, seguindo o mesmo mo-
dclo.

O empreendimento se cha-
mará Barra Dcsign Center.
vai ocupar uma área de 14
mil metros quadrados na
Barra da Tijuca e deve ficar
pronto até o fim de 1997.

Em grande estilo
A Academia Brasileira dc

Letras inicia em janeiro do
próximo ano as comemorações
do seu centenário e de Barbosa
Lima Sobrinho — as festas só
terminarão em julho.

O ponto culminante dos dois
centenários, segundo o presiden-
te da ABL. Antônio llouaiss
(foto), será o lançamento do pri-
meiro dicionário da Academia,
encomendado aos maiores lin-
güistas brasileiros.

A obra, que trará na capa a
loto dc Machado de Assis, con-
terá 180 mil palavras, 50 mil a
mais que o famoso Aurélio.

F. no fim dc 1997 será a vez
dc o próprio llouaiss publicar
o seu, com mais de 300 mil
verbetes,

Dalton Valério

Quem vai querer
O ministro da Cultura.

Francisco NVeffort, começa
hoje, em Porto Alegre, uma
caravana cm seis capitais
brasileiras para tentar con-
vencer os empresários a in-
vestirem em cultura.

Cm companhia do gover-
nador Antônio Britto. Wel-
fort vai explicar no Rio
Grande do Sul tudo sobre a
lei de incentivos ao setor.

Tipo exportação
Menina dos olhos dc

muita gente importante
— entre elas Caetano e o
presidente Fernando
Henrique —, o Projeto
Axé está fazendo sucesso
na Europa.

Na semana passada,
representantes do projeto
baiano participaram de
seminários cm Amsterdã,
Veneza e Roma, com a
presença de ministros dc
Estado e educadores eu-
ropeus.

A pedidos, foram fei-
tas dramatizações do mc-
todo brasileiro que ajuda
crianças de rua, a Peda-
gogia do Desejo, que dc-
verá ser adotado no exte-
rior.

Os vizinhos da Casa de
Cultura Laura Alvim, na
'Avenida Vieira Souto, estão
nia-ra-vi-llunlos com a nova
iluminação do espaço cultu-
ral. assinada por Paulo César
Medeiros.

Além dc ter deixado o ca-
sarào lindo, conseguiu aca-
bar com um problema que
atormentava ha anos os mo-
rádores: os pombos foram
todos embora.

Pra que dinheiro
O psicanalista Alberto

Goldin não está neurótico
eom o dinheiro, mas resolveu
contar tudo o que sabe s*obre
,i relação de amor e ódio com
o vil metal.

Goldin acaba de assinar
contraio com a editora Obje-
tí\a para escrever As neuroses
fio dinheiro, uma sintesc do
que vem ouvindo cm muitos
alios dc consultorio.

fera de tudo: desde a elas-
sica análise da forma como
os milionários lidam com
suas fortunas e os pobres
com sua miséria até uma ga-
leria de tipos como os ava-
tentos, os perdulários, os
consumistas, os econômicos c
os pobres de espírito.

Aliás, escrever sobre di-
nhêjjo está mesmo na moda:
I u Lacerda lança ainda este
ano seu livro ainda sem
titulo com depoimentos
sobre o assunto.

CALÇADAO

Unidos venceremos
Inspirada no livro Sete

|Qrtas e um sonho — de lágia
Bojunga Nunes, ilustrado
por Tomie Ohtake , a cam-
panha de Chico Alencar lan-
çara no mês que vem uma
corrente com o nome dc 1
etirias e um sonho.

A idéia é que cada pessoa
consiga 13 votos para o petis-
ta, I quem quebrar a corrente
terá como ameaça o "castigo

de aturar mais um governo
tucano ou pcfelista".

Gutty, aba- hoje a sala
Barroco Italiano, no
Museu Nacional de
Belas Artes, às 19h30

Ligia Fagundes
Telles foi a Brasileira
eseolhid.i para inte-
grar ó júri do Prêmio
C asa das Américas de
Literatura! que se
reúne cm janeiro em
Cub.r

Atnilcar de t astro
fará dia 11 o wrnissa-
ge ile su.i exposição
individual na galeria
l' \ Objetos dc Arte,
em Ipanema.

Diinuza Leão c Dogobarto Souto Moior

cionados para estrear
no Rio. em São Paulo
e Curitiba

/i/i Possi prepu-
rando o vídeo de sua
música Mundo erttclí
um dos destaques do
próximo álbum. A
produção teru inut-
gens dirigidas por Jo-
se Possi Neto

O fotografo Ar-
mando Gonçalves
inaugura amanhã, às
Í9h, sua «posição no
lisplahada (irill

O principal exeeuti-
vo da seguradora (ie-
neralli, Giaiiftaneo

A socióloga Apa-
recida Fonseca Mo-
raes lança hoje o li\ ro
Mulheres du Vi/a. ás
t9h. na Livraria do
Museu da Republica,
no Palácio do Catete.

Dentro da série
Música Contcmporá-
nea, o músico Allre-
do Batfos se apresen-
ia amanhã, ás I9h, na
Casa Rui Barbosa

Está a todo vapor
o convênio entre o
Ministério da Cultura
e a Caixa Fconômica
Federal: seis espeta-
culos já foram sele-

Com esses ollios, Pulonui Riani c capuz
dc hipnotizar até os mais resistente<

TODOS OS DIAS
TREM DE PRATAELZA SOARES

10ÃO DE AQUIN0
PROMOÇÃO IMPtROÍVEL MEIOS OE SEMANA o ?.

Dom a 6'.-SdiJms-p/aíWMS RM96JÇ» o/oessoa Pw»*»™}. S|Fora o pacote pato. cm ato 5 f«cs. Reolao turística do Itatiaia \
(0243152-I2I9157-11?? t H10 32S-055I

CANTAR AINDA E REMEDIO BOM
Roteiro r Dircçio

PAI VA I.AZARONI
DIAS:

¦3, 4, S, 10, ti, 12, 17, 18 E 19/06

PROJETO
"SEIS E MEIA"

TEATRO DULCINA
Rua Alclndo Guanabara, 17

Clnetândla - RJ
240-4879

METRO
CINELÁNDIA «ITALg APRESENTA:

NESTA 2* E 3* AS19H
ABERTURA DA CASA, AS \ Q H
ING ANTECIPADOS: 532-4192!Kg- IO, 221-0515 / 222-5122

DE CIÊNCIA H,
t CULTURA

O NOVO PONTO DE
ENCONTRO DO SABER
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Çaptaçao

Ciclo Brecht-Brasil ^
¦ Palestra •

Poesia e História
Prof. Leandro Kondcr

Dia 12- 4a feira - às 1S li
s.ilão Mpniz de AragSo

• l.ciiwa DrámniBm'
A alma boa de Setsuan
Direção de 1'i ie Nielsen

Casa das Artes de Laranjeiras
Dia 13 - 5J feira - às 18 li
Salão Monizde AragSo
Introdução à Ópera

\ieturGiudice
Dias 12, 13,19, 20,27 e

2S (le junho às 15 li
Salão Mgniz de Atagüo

Inscrições abertas
Informações 295-1595/ Ramal 116

Estamos Captando Obras e Orietos de

Arte Para o Nosso Tradicional

a Realizar-se a Partir

do Dia 24 de Junho de 1996

Telefone Exclusivo

Para AvaliaçõesBrecht-Brasil
Fernando Peixoto

t.uizCarlos Maciel
Luiz Fernando Lobo

Renato Icarav

Paiácio IX) s Lejlões
Rua São Clemente, 385 - Botafogo
Fax: (021) 226.9141Ai-. Fjsreur. 250 2' mdir ¦ Ura RJ

Tei: 195-1595/1!5 - Fix: 295-2346
E-miH: frentos(5>forum. ufrj. br

Home page: http: vnvw.ulrj.br/farum

Para assinar, ligue 0800-119100
SABADO

jCarro e Moto
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CINEMA

COTAÇÕES: • ruim * regular
bom ??? ótimo +*?+ excelente

¦ 0« horário* dos flkmet # o» «ndaraço» do»
cirwnuu mUo no PERTO DE VOCÊ.

PRÉ-ESTRÊIA
0 UDO CERTO DA VIDA ERRADA de Octavio

Bezerra Com Francisco Milani. Kália D An
gelo e Xuxa Lopes
> Drama A hislòriu de um advogado dos
quitado e dliblé do vendedor do colchões
narrada por um foragido da um hospital psi
quiátrico Brasil/1996
Circuito: Cinemateca do MAM 2". às
18h30

errv HALL - CONSPIRAÇÃO NO ALTO ESCAL&O
_ City Hnll do Harold Beckor Com Al Pau
no, John Cusak e Bridgot Fonda
t> Drama contemporâneo Dois políticos vi
vom um impasse cumprir as normas impostas
polo serviço público ou seguir sua filosofia
pessoal EUA/1995.
Circuito: Top Cine Catete 2U, às 21 h40

misturam durante o Festival de Cannes. Fran
ça/1994. Censura: livro.
Circuito: Estação Cinema 1: I5h, 16h40.
1flh20, 20h. 21h40 Art Barrashopping 5
16h. 17h50, 19h40, 21H30

NUT • NASCEU SURRO, NÀO APRENDEU NADA,
ESQUECEU A METADE ¦ Th» nutty Nut - de
Adam fllfkin. Com Stophen Kearney. Am*
Yasbeck e Traci Lords.
t> Comédia. A história de gêmeos abando-
nados pela mèo, um deles na poria de um
manicômio EUA/1992 Censura livre
Circuito: Art Casashopping 3 16h40.
17h30. 19h20. 21h10 Ari Madureira 2. Ari
Méier 15h30, 17h20. 19h10, 21 h. Top Cine
Caule 1 Sh, 16h40. 18h20. 20h, 21 h40 Ho-
je, não ser/i exibida a última sessio no Top
Cine Calete

CORAÇÕES ROUBADOS - Stotwi Haartl — do Bill
Bennett Com Donis Leary. Sandra Bullock e
Steohen Dillane

Comédia. Pintor de paredes, ladrão nas
horas vagas, so mote em vôrias confusões ao
roubar um quadro, envolvendo sua namorada
quo sonha com uma vida estôvol EUA/1996
Censura: livre
Circuito: Roxy 3 14h10, 16h. 1 7h50.
I9h40. 21 h30 Palácio I 1 3h50. 1 5h40.
17h30, 19h20. 21h10 Via Parque 3. Madu¦
reira Shopping 2 15h40. 17h30. 19h20.
21 h 10 Tijuca 1 15h50. 17h40. 19h30.
21 h20. Nova América 3 15h. 17h. 19h, 21 h
Center. 15h30, 17h20.19h10, 21 h

ESTREIA
A JURADA • Th» |uror -de Brian Gibson Com

Domi Mooro. Alec Baldwin e Joseph Gor-
don-levitt. Censura 14 anos
t- Drama A história do uma mulhoi cuja
vida dopendo dos resultados do um julga-
monto público EUA/1995. Censura: 14
anos
Circuito: Pathé: 13h. 15h, 17h. 19h, 21
Pa(iiòdqs 15h, 17h. 19h. 21h An Copaca-
bane. Art Fashion Mall 2. Art Batrashoppffíg
3 15h. 17h20. 19h40. 22h. Art Casashop-
ping 2. An Ti/uca. Art Maduieiia 16li20.
18h40. 21 h Art P/aza 2 14h. 16h20. 18h40.
21 h Estação Paissandu 14h40. 17h. 19h20.
21h40 Star Ipanema 15h30. 17h40. 19h50.
22h Star 1 Campo Grande 14h. 16h10.
18h20. 20h30 Windsor 14h, 16h10. 18h20.
20h30, Star São Com, ato 14h. 16h10.
I 81)20. 20H30. Nova América 4 161)10.
18h30. 20hB0

DURO DE ESPIAR - Spy H*rd de Rick Frted-
berg Com Loslio Niolson. Nicollette Shenrian
e outros
U Comédia Espião 6 convocado pula agén
cia ondo trabalhava com a rnissáo de capturar
um general louco o megalomaníaco EUA/
1995 Censura livro
Circuito: Palácio 2 14h, 15h40. 1 ?h20
19h. 20h40 Copacabana 14h50. 16h30.
I Bhl O, 1 9h50. 21 h30 V»» Parque 6. Barra 5.
Central- 16h,17h40. 19h20, 21 h Nova Amú
rica 5 15h50, 17h40. 19h30. 21h20 Madu-
reira Shopping 3. Madureira I. Ilha Plaza 1
16h 1 0. 1 71)50, 19h30. 21 h10 li/uca 2
1Bh30 1 7h20, 19h10, 211) Rio Sul 1
13h-10. 15h20. 1 7h, 18h40. 20h20 22h

ESTRESSADlSSIMO • Grossa tatiguo - de Mi
chol Blanc. Com Michel Blanc. Carolo Bou
quet, Josiano Balasko e Charlotte Gains
bourg

: ¦ Comédia Poisonagens reais e atores se

CONTINUAÇAO
O CARTEIRO E 0 POETA - II postlno de Mi

chaol Rodlord Com Massimo Troisi. Philippe
Noiret o Grazia Cücinotta¦ Drama. A amizade do poota Pahlo Neruda
o um simples carteiro responsável pola entro
ga de suas correspondências durante sou exl
lio numa pequena ilha italiana, Censura 12
anos ? ???
Circuito. Estação Musou da Ropública
15h

TERRA E LIBERDADE • Land and Irwdom de
Kon Loach. Com lan Hart. Rosana Pastor.
Iciar Bollom, Tom Gilroy. Mnrc Martinez e
Frederic Pierrot

Oiama histórico. Durante a guerra civil
espanhola um jovem desempregado deixa Li
verpool para se juntar, na Espanha, a uma
seção internacional da milícia republicana
Inglaterra, 1995 Censura 14 anos **?*
Circuito: Art Fashion Mall 1 15h20. 17h30
19h40. 21h50 Star Copacabana 14h, 16h.
181). 20h. 221) Estação Botafogo 1 16h30.
17h30. 191)30. 21 h30 Estação Icarai 15h.
17h, 19h 21 h An Casashopping 1 15h.
171)40. 19h20. 21 h30

0ENISE ESTÁ CHAMANDO-Denisecalliup -do
Hal Salwen Com Tiin Daly. Dana Wheoloi
Nicholson e Caroleen Foeney
: Fábula moderna sobro a vida, o amor o
suas complicações EUA/1995 Censura li
vre * * * *
Circuito: Estação Botafogo 3 20h

PODEROSA AFR0DITE - Mlythy Aphrodlte do
Woody Allen Com Woody Allon, Mira Sorvi
no e Helena Bonham Carter
; Comt-dia Lonny o sua mulher resolvem
adotar um bebê. O menino cresce e se revi*
um garoto brilhante e bonito O pai adotivo
resolvo entào descobrir quem è íi mão hioló
gica do garoto, o chega até Cindo Âsh. ptost<

MUSICA

ESTRÉIA
NEQUINH0 DA BEIJA-FLOR Tontro Joào
Caetano, Praça Tiradontes. s/n", Centro
(221 0305) 2'a 4-, ás18h30 RS 8
t> Show do cantor

ELZA SOARES E J0Á0 DE A0UIN0 Teatro
Dulcina. Rua Alcindo Guanabara. 1 7. Centro
(240 4879) 2» a 4*,||'18h30 RS 8
t' A dupla apresenta o show Cantar ainda è
rom6dio bom, no Projoto Sois e Meia

DANIEL CHEESE Mistura Tina Av Boigos
de Medeiros. 3207. Lagoa (537 2844J Ca
pacidade 180 lugares 2* o 3a, às 22h Coo¦
vert o consumaçôo a R5 10
r> O compositor o guitarrista lanço o CD
Skavish a dança de Deus

HUMAITÁPRA PEIXE - Espaço Cultural Sérgio
Porlo. Ruo Humanà. 103 2J. As 21 h R$ 5
1 - Com Família Roíttman aprosontando sou
novo CD

SHELTER - Canecitn Av Vunceslau Braí. 216
(296 3044) 2*. <)s 21h30 RS 15 (pista) o RS
20 (mesa)t > A banda faz show de lançamento do CD
Mantra

CONTINUAÇAO
SILVIO CÉSAR Cate-Concerto Teatro Rival

Rua Álvaro Alvim. 33. Centro (532 4192)
Capacidade 400 lugares 2". às 19h Rs 20
l> O cantor e compositor apresenta o show"Silvio Cosai em boa companhia" dividindo
o palco com Alcione

0 ARRANCO DE VARSÔVIA Ritmo. Estrada do
JoA 256. São Contado (322 1021 ). 2'. ds
22b. Couveri n RS 15 o consümaçSo a RS 6

O grupo que só canta samba
PARADISO PIANO BAR Rua Maria Angélica.

29, Jardim Botânico (537-2724) Couvert a
RS 30

Raul Mascarenhas se apresenta de se
gunda a síbado. .1 meia noite Participaç&o
especial do cantor italiano Guido Morgavi

DE GRAÇA

CLÁSSICO

* ( hsvificadoN

0 Classificado que «iteressi.

luta e atri/ de filmes pornõs f.UA/1995
Censura: 14 anos ???
Circuito: Art Plaza 1 15h40, 17h30. 19h20.
21h10 Brum Tijuca 15h30, 17h20, 19h10,
21 h. Roxy 2: 14h40, 16h30. 181)20. 20h10.
22h Sâo Luiz 1. Barra 3 1Gh20, 18h10, 20h.
211)50 Rio Sul 4. Lcblon 1 14h40. 16h30.
18h20. 20h10. 221) Via Parque 4 16h.
17h50.19h40. 21h30

0 SEGREDO DE MARY REILLV - Mary RílHy - de
Stephon Frears Com Julia Roberts. John
Malkovich o Georyo Colo
r. Orama A história do o médico o o mons-
tro contada pelo ponto do vista do Mary
Reilly, a empregada do doutor Jekyll EUA/
1995 Censura 14 anos ***
Circuito: Estação Museu da República
20h30 Art Fashion Mall 4 15h40. 17h50.
20h. 22h10

MULHERES DIABÓLICAS • La cérémomc do
Ciando Chabrol Com Isnbollo Huppoit. Ja<.
(incline Bi^sst e Sandrine Bonnairo

Drama Cathorine contrata Sopltie como
empregada sem saber o seu segredo que ao
ser revelado causaré grandes transtornos
França/Alemanha/1995 Censuro: 14 anos
? ? *
Circuito: Estação Botafogo 2 19h

CASSINO - Caslno - do Martin Scotseso Com
Robort Do Niro. Sharon Slone e Joe Pesei

Drama Sam é o responsável por quatro
cassinos Mas se envolve com uma nego
ciante ilogal de fichas EUA/1995 Censura
16 anos
Circuito: Estação Botafogo 2 21 h

0 BALÀ0 BRANCO-The whllebaloor deJafar
Pahani. Com Aida Mohammad Kani, Mohsen
Kalil o Anna Bourkowaka

Orama No Irã. ondo o Ano Novo é (unto
com o início da primaverà, menina do sete
anos sonha ganhar um peixinho vermelho
Ela imagina ontio véiias possibilidades para
conseguir o peixe sem ter que roubà Io Irô/
1995 Censura hvre
Circuito: Novo Jóia 15h30, 17h

DIAB0LI0UE - Dlaboflque do Jeremiah Che
i.hik Com Sharon Stone. Isabelle Adjam >•
Kathy Bates¦ Suspenso. Mulhor e amante do diretor de
uma escola para meninos se juntam para
assassinà-lo EUA/1996 Censura 14 anos

Circuito: Rio Sul J 13h50. 151)50, 17hS0.
19h50. 21h50

ARREBENTANDO EM NOVA IORQUE • Rumble in
the Bronx do Stanley Tung Com JacKie
Chan

, • Drama Jovem vindo de Hong Kong che
ga a Nova Iorque para assistir ao casamento
do tio e so mete em complicadas situações
EUA/1995 Censura livre **
Circuito: Ari Barrashoppmg ¦> 14h30,
10h20 181)10. 20h. 21h50

FLERTE ¦ Flirt - de Hal Hartley ComJjU Sage.
Dvvight Ewell o Miho Nikaidoh

Drama A história de três pessoas com
problemas amorosos é contada trés vezes em
dilerontescidades Nova Iorque. Bailim e Tó
quio EUA/1995 Consuia 12 anos **
Circuito Lstaçào Botafogo 2 1 7h30

OTHELLO - Othello de Olivei ParttKr Com
Lauronce Fishburne, Kenneth Branagh o he
né Jacoto

Drama A história sobre o ciúme do mou
ro Othfilo qu- instigado por seu cons«'<h"lro

lago, mata a própria mulher Desdômona
EUA/1995, Censura 14 anos **
Circuito: Estação Botafogo 3 16h

A GAIOLA DAS LOUCAS d« Miko Nichols
Com Robin Williams, Gono Hackman, Na
than Lano o Dianno Wiest

Comédia Casal homossexual tom a paz
conjugai abalada quando o filho do um dolos
resolvo casar, dando margem a uma s6rie de
situações hilariantes Baseado na poça do
Jean Poirot EUA/1995'Censura livro ??
Circuito: Barra 4 16h40. 19h, 21h20. Rio
Otf-Price 2 16h40, 19h. 211)20 Largo do
Machado 2 14h. 161)20. 18h40. 21h Via
Parque 1 16h20, 1 Bh40. 21 h Niterói Shop-
ping 2 14h. 161)10. 18h20, 20h30

0 CORPO de José Antonio Garcia. Com
Antonio Fagundes. Marieta Severo o Claudia
Jimonoz

Comédia História de amor entre trôs pes
soas que vivem felizes e harmoniosamente
sob o mesmo teto Baseado no conto de
Clarice Lispector. Brasil/1990. Censura 12
anos ? ?
Circuito: Estação Museu da Republica
17h

CARRINOTON • Carrtaflfon - de Chnstopher
Hamplon Com Jonathan Pryce. Emma
Thompson e Sleven Waddington

Drama Na Inglaterra de 1915. Dora Car-
rington se apaixona por um escritor assumi-
damente gay o 15 anos mais velho Inglater-
ra/1995 Censura 14 anos **
Circuito: Estação Museu da República
18h30

A ARTE DE VIVER - Pushlog hands — de Ang
Lee Com Sihung tung. Lai Wang, Bo Z
Wang. Deb Snyder e Haan Lee
í> Comédia Um mestre na arte do tai-chi
chuan se aposenta e decido deixar Pequim
para morar com o filho casado e com um filho
pequeno, em Nova Iorque Os problemas en
ire ele e a nora começam a complicar a vida
dafaniilia Taiwan/EUA.-1992. Censura livre
itit
Circuito: Estação Botafogo 2 15h40

AS DUAS FACES DE UM CRIME • Primai feat
de Gtegnry Holilit Com Richard Gere, Ed
ward Norton o Laura Lmney

Suspense O assassinato de um proem»-
nente membro da igreja catòhca leva famoso
advogado do defesa criminal a enfrentar si
tu ações complicadas EUA/1995 Censura
14 anos
Circuito. Rio Sul 2 131)50. 16h20. 18hS0
21h20 Metro Boavista 13h30. 15h30.
18h10, 20h30 Condor Copacabana. Largo
do Machado I 14h30, 1Gh50. 19h10.
21h30. Ltbion 2 14h, 16h30. 19h. 21h30.
V/a Parque 5 16h10 18h40. 21h10 B-rra 2
16h30. 19h. 21h30 America 16h, 18h30.
21 h Novo América 2 14h50. 17h30. 20h10
(caiai 16h. 10h30. 21 h A

0 GUARANI de Norma Bengell Com Mareio
Garcia. Tatiana Issa o Glóna Pires

Baseado no romance de José de Alencar,
reconta o .trrebatador romance entre o índio
goitacaz P»>" « a donzela branca. Ceei Brasil/
1996 Censura livre *
Circuito*. Cmc Gávea 14h40, 16h30.
181)20. 20h10. 22h

AS MENINAS - de Emihano Ribeiro Com
Adriana Estems Onça Moraes o Claudia Lir

bramii A tustória de trés amigas insepa
ráveis internas d- um pensionato dutilido pe

Ia madie Alix Baseado no romance do Lygia
Fagundes Tolles Brasil/1995. Consura 14
anos ?
Circuito: Cine Teatro Dina Sfat 2a o 3". as
14h. 16h, 18h, 20h

QUERO DIZER QUE TE AMO - Two much do
Fernando Truoba Com Antonro Bandoras.
Melanie Griffith e Daryl Hannah
t> Comédia Art Dodge, um artista mal suco
dido, vive metido em problemas financeiros,
razão pela qual se envolvo nas mais incrivois
armações o estratégias de sobrevivência
EUA/1995 Censura: livre. ?
Circuito: Norte Shopping 2 14h40 16h50.
19h. 21h10 Madureira Shopping 1 16h20,
1Bh40, 21 h N>terúi Shopping 1 14h, 16h20.
18h10, 21 h

A EXCÊNTRICA FAMÍLIA DE ANTONIA - Antonia s— de Marleen Gorris Com Willoke van
Ammeirooy. Eis Dottermans e Jan Docleir

Comédia Antonia. 90 ano3, deitada ern
sua cama. inicia o último dia de sua vida Aos
poucos vai lembrando seu passado e as pes
soas que atravessaram sua longa existência.
Holanda/Bélgica/lnglaterra/1995 Censura
14 anos ?
Circuito: Estaçáo Botafogo 3 18h10 Cine•
ma Laura Alvim. 17h. 19h. 21 h

NUNCA FALE COM ESTRANHOS - Nover talk to
ttrançtrt — de Peter Hall. Com Robecca De
Mornay, Antonio Banderas o Dennis Millor
t> Suspense Enquanto faz compras num
supermercado a psicóloga Sarah Taylor co-
nhece o enigmático Tony A metlida que uma
vida nova so abre para ela. uma série de
acontecimentos pertubadores pòe sua vida
em risco. EUA/1995. Censura 14 anos •
Circuito: Art Barrashopping 2 15h. 16h45
18h30. 20h15, 22h

0 JOGO DA VERDADE - Moonlight and Valentino
— de David Anspaugh Com Kathleen Turnur
Woopi Goldberg e Jon Bon Jovi• Drama Rebecca perde o marido repanti
namento e. consolada por quatro mulheres de
personalidades distintas, consegue retoma»
sua vida. EUA/1995 Censura 12 ano? •
Circuito: Art Fashion Mall 3 15h30. 1 7h40,
19h50. 22h Art Barrashopping 7 15h10.
17h20 I9h30. 21h40

DESAFIO MORTAL • Tf» qu«st do Jean-Ct.iu
de Van Damme Com Jean Claud" Van
Damme. Roger Moore e Janet Gunn

Aventura Em 1923. na cidade de Nova
Iorque, um artista do rua se envolvo com a
mAfia local e acaba so refugiando num barco
que parte rumo ao Oriente Médio EUA
1995 Censura livro
Circuito: Roxy I 14h20. 161)10 I8l)
19hb0. 21 h40 Odeon 13h40 15h30.
17h20. 19h10, 21 h São Luit 2 Via Parque 2.
Carioca, Nova América 1 16h. 1 7h50,
19h40. 21 h30 Rio Oll-Price I/SOM DtS
161). WhSO. 191)40, 21h30 Barra I/SOM
DTS 16h20. 18h10 20h. 21h50 Norte
Shopping t. ilha Plaza 2. Madureira Shop
pmg *S. Madureira 2 15h30. 17h20. 19h10
21 h Olaria. Niterd' 15h30. 17h20. 19h10.
21 h Star 2 Campo Grande 13h40. 15fi30.
1 7h20. 19h10, 21h

0 BECO DOS MILAQRES - El call«jon ¦ do los
milagrosde Jorge Fons Com Ernusto Gomes
Cruz e Salma Hayek

Drama Filme dividido em quato hoisó
dios sobre a vida do pessoas simples numa

tarde do domingo na parte antiga da Cidade
do México. México/1994 Censura 12ano?tt|f'
Circuito: Novo Jóia 18h30. 21 h
Botafogo 3 21 h30

REAPRESENTAÇÃÕ
MANHATTAN — Manhattan da Woody Allen

Com Woody Allon. Dione Keaton. Michaal
Murphy o Moryl Streep
t • Comédia Isaac. rodator da comédias do
TV, namora Tracy. mas acaba so onvolvendo
com Mary. a amante intelectual do Yale. sou
melhor amigo EUA/1979 Consura 10 anos.
? ???
Circuito: Estaçáo Botafogo 3 és 14h10

A BELA DA TARDE • Betle d* |our de Luís
Bunuel Com Cathorino Deneuvo. Jean Sorol
o Michel Piccoli (cópia nova)
[> Mulher burguesa, om conflito com o ma
rido, passa as tardes trabalhando como pros-
tituta o atendendo aos mais estranhos clierv
tes Adaptação do romance de Joseph
Kossel. França/1967. Consura: livre
Circuito: Estaçáo Botafogo 2 14h Cinema
Cisne I 191)30.211)

A ESTRATÉGIA DA ARANHA — La strateggia dei
ragno de Bernardo Bertolucci Com G«ul«o
Brogi e Franco Giovanolli

Drama Um jovom viaja até uma cidadozi
nha no interior da Itália para desvendar o
assassinato de seu pai. morto hô 30 anos
ltâlia/1970
Circuito: Estaçáo Paço 14h30, 16h30. .
18h30

CHANTECLER ¦ 0 REI DO ROCK — Rock a doo
dio do Don Bluth Dublado em português
(Livre)O Desenho animado O galo de uma fazen
da entra em crise, quando doscobro qua o sol
nasce mesmo quo ele nâo cante, e foge para a
cidade, ondo ganha a vida imitando Elvi#
Presley EUA/1991
Circuito: Cinema Cisne I 16h, 17h30

DOUBLE DRAOON • Doubla dragon - de Jim
Ygkich Com Robert Patrick. Mark Dacascos
o Scott Wotl• Ação Dois irmãos vivem em New Ange-
los, a ruma de Los Angeles depois de um
terrível terremoto Em meio o guerras de gan-
gues eles tèm quo obter a segunda motade
de um poderoso medalhão EUA/1994 Cen-
sura 12 anos
Circuito: Cinema Cisne 2 18h. 20h. 22h

PATETA, 0 nLME - Th« Qoofy n>ovl« do Kovin
Lima Desenho de Walt Disney

Aventura. O Pateta sai de féria» com o
filho adolescente Max numa viagem de carro
muito louca através dos EUA. EUA/1995
Censura livre
Circuito: Estaçáo Museu da República
13h30 (dublado)

EXTRA
TERRA ESTRANGEIRA do Wnltor Saltos Ju

nior e Daniela Thomos Com Fernanda To*
res. Fernando Alves Pinto. Laura Cardoso e
Alexandre Borges

Drama policial Março do 1990. em pleno
caos do plano Collor. Paco para deixar o pais
so deixa onredar numa misteriosa trama poli
ciai Em portugal conhece Alex, o amor o o
medo da morte Brasil/1995 Censura 12
anos.
Circuito- Museu da Imagem e do Som ho/e
eamanhã ás18h3Q

exposição PERTO DE VOCE

ABERTURA
PINTURA,ESCULTURA E MOSAICO ClulK dos
Decoradores do Rio de Janeiro Avenida
Nossa Sunhora do Copacabana. 1100 2'
andar. Copacabana Coletiva de pinturas f»!>
culturas o mosaicos Ho/v ds 17h 2* a 6*.
das10h.\s18h Gr ins Ájl 24 da junho

FERNANDO PONTES 0VNI 0BJCT0 VISUAL NÀO
INTITULADO Ccruro Cultural Cindido
Mendes Rua da Assembléia 10/subsolo.
Praça XV. Centro (531-2393) Fotoflfahas
2', 4*. 6*. das 11b .1» 19h. Ato 28 do junhoA mostra reúne fotos da lux laser na cor
vermelha

SHOPPINGS

OBJETO
ÚLTIMOS DIAS

MÚSICA NO PAÇO Paço do Ouvidor. 161.
Centro (232-1304) 2- a 4". As 17h30 Entra -
da franca
t> Com Cláudio o Cia (vtolôoevoz)

PROJETO RIO SOM Rio Sul Rua Lauro
Muller. 116, Botafogo (511 1206) 2". Ás
16h Entiada franca

Com o Quarteto de flautas

MITO E REALIDADE • MARCOS DUPRAT Insti
tuto Cultuial Villa Ma urina, Rua General Dio
nlsio. 63. Botafogo (286 9766) Pintutav
desenhos o esculturas 2' a 6". das 11 h30 As
18h Sab. das 14h As 18h Grátis, Atô ama-
nhô

A mostra reúne 14 pinturas. 14 desenhos
o 7 esculturas em bronze

LÔTUS/PATRlCIA KAUFMANN Museu Histà-
tico Nacional, Praça Marechal Ancora. s/nu.
Centro (240 2092) Pinturas 3" a 6*. das
10h i^s 17h30 Sáb. e dom das 14h30 As
17h30 Giétis Ultimo dia

A mostra reúne oito óleos sobre tela. »ns-
pirados na simbologia do Antigo Egito

LAURA A COMPANHIA - 10 ANOS DE LAURA
ALVIM Casa de Cultura L.wia Alvim. Av
Vieira Souto. 1 7C, Ipanema (267 1647) Co
letiva 3- a 6-. das 15ti As 20h Sáb e dom.
das 16h as 20h Grátis Até 12 de junho

A mostra reúno a história das artes plAsti*
cas através do diversas tendências

RUBENS CORRÊA E MÀRC10 VIANNA An ulai
da Casa de Cultura Laur>i Alvim. Av Viena
Souto. 176 (267 1647) Fotogralias 3* a 6*.
das 16h ás 20h Sáb o dom . dos 16h ás 20h
Giátis Atí 1 2 |unhoA mostra é uma homenagem que a Casa
piosta a estos dois gundes nomes do teatro
brasileiro

GUILHERME DE BRITO Sala Portinêii da
UERJ, Rua Sôo Francisco Xavier 524 Mata
cana Pinturas do compositor 2- a 6' das
10hJs20h Grátis Ato 14dejunho

GENY MARCONDES; TRAJETÓRIA Escola de
Artes Visuais do Parque Lage, Rua Jardim
Botânico. 414. Jardim Botônico Pinturas e
aquarelas 2* a 6>. das lOh ás 19b Sáb. das
10b ás 17h Grátis Atè 15 de junho

A mostra reúne aquarelas, pinturas, cola
gens e programas teatrais sobre a artista

TESHUVAH/FELlCIA K0RNRE1CH - Calena da
Cidade. Rua Humaitò. 275. Humanâ (286
1497) Pinturas e colagens 3* a dom. das
15h ás 21 h Giátis Atè 16 de junho

RICARDO CAMPOS Foyer do Museu de Arte
Modútna. Avenida Infante Don Mennquo. 85.
Aterro do Flamengo Objetos 3* a dom das
12h ás 181) Rs 2 00 Atò 30 do tunhoA mostra reúne poças de sucata naval

ESCULTURA
CHRIST1ANA BERNARDESTERRA ADUBADA
Espaço das Artes Crtfban^. Rua da A^sern-
bleia. 100. Centro Esculturas 2" a 6*, das
lQhás 16h.)0 Giatu Até 31 do julhoA mostra reuno pequenas esculturas ludi
cas

GRAVURA
ANNA LETYCIA Paço Imperial Salas Mestre

Valentim Amarela e Academia dos Felizes.
Praça 15 do Novembro 48 Coritro (653
4407), Gravuras 3* a ti», das Ifh ás 18f>30
SAb edom . das 12h As 18h30 Grátis Aiò 23
do junhoA mostra reúno 82 obras da artista, quo
iniciou sua ptoduçÃo em 1954

EXTRA

PINTURA

ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA Teatro
Municipal. Praça Floriano. s/n°. Centro
(297 4411) Capacidade 2 350 lugares 2*.
ás 21 h RS 5 e RS 30 (frisas o camarotes)

Regência de Karl Sollak para o piano de
Nolson Freire

interessa?

Vá ao

Classificado que

interessa

ver a oferta que

interessa.

1- MOSTRA DE ARTE SESI/MAM OS MODERNIS-
TAS Teatro SESI. Avenida Graça Aianha
I, Centro (533 3495) Dia 24 de maio. as
12h30 De 2' a 6*. das 9h às 18h Sáb. das
14h ás 19h o dom. das 14h ás 17h Grátis
Até 25 de setembro

A mostra reúne 11 pinturas e 1 escultura
pertencentes á coleçSo de Assis Chaleau
briand

QIANQUIDO BONFAND — Museu de Arte Mo-
ík-ina ¦ MAM. to Infante D Henrique 85.
Aterro do Flamengo (210-2188) Pinturas
3" a dom. das 12h às 18h (3*. dos 12h ás
14b. grátis) RS 2 Até 9 de julho
t> A mostra reúne 15 pinturas a óleo, além
de 40 desenhos. 30 gravuras e bicos de pe
na
Uma retrospectiva de seus trabalhos

MALU FATORELU - Centro Cultural Cândido
Mendes. Rua Joana Angélica. 63. Ipanema
(267 7141) Pinturas Grátis 2' a 6*. das
15hàs21h Sáb e dom. das 16h ás 20h Até
19 de junho

IONE.SALDANHA/RONALDO DO RECO MACEDO.
FERNANDO M. VELLOSO/MANOB. FERNANDES
E ROBERTO TAVARES — Paço Imperial. Praça
15 do Novembro. 48. Centro (553 4407)
Pinturas 3* a 6a. das 11h ás 18h30 Sàb e
dom. das 12h às 18h30 Grátis Até 23 de
junho1 • Mostra individual de pintura dos artistas

RAFAEL BARRADAS TORRES QARCIA A VAN-
0UAR0A DO URUGUAI Centro Cultural
Banco do Brasil Rua Primeiro de Março. 66
segundo andar. Centro (216 0237) Pintu
ras 3' a dom . das lOh ás 22h. Alè 21 do
julho

NIURA BELLAVINHA Centro Cultui.il Banco
do Brasil. Rua Primeiro do Março. 66. Centro
(216 0237) Pinturas 3" a dom das 10h as
22h Até 21 de julho

DUAS VEZES MINAS S<r'a A do Centro Cul
jurai Banco do Brasil, Rua 1W de Março 66
Cenuo Prnturas 3a a dom . das 10h ás 22h
Grátis Atè 28 do julho

PROJETO ATEUER F1NEP/PAÇO IMPERIAL ÁN-
0EL0 VENOSA/DANIEL SENISE Paço impe
nal Praça XV de Novembio, '18. Centro
(533 4407) Multimídia 3 .»6' dasllhis
18h30 Sab e dom. das 12h As 18h30 Atè
28 de julhoA mostra «'j uma situaçao com som. ma
gem e eletrônica

LEOPOLDINA, IMPERATRIZ DO BRASIL Mu
seu Histórico Nacional, Rua Marechal Ànco
ta. s n-\ Centro (240 2092) Diversos 3' a
6'. das lOh As 17h30 Sab e dom das
14h30 às 17h30 RS 1 (dom yrátis) Ato 20
de junhoA mostra reúne fantasias e croqu>s utifua
dos pela Escola Imperatriz Leopoldmonse es
te ano

COLETIVA
A PAISAOEM BRASILEIRA NA COLEÇÀO DE 0IL-

BERTO CHATEAUBRIAND Museu de Arte
Moderna. Av Infante D Henrique. 85, Ateiro
do Flamengo (210 21 BB) Coletiva 3' a
dom , das 12h ás lBh Rs 2 Exposição per
manente
t> A mostra reúne 60 obras de 35 artistas

ARTE, EXPERIÊNCIA E PESQUISA Centro
Cultural Cindido Mendes. Rua da Assem
blèia. 10/subsolo. Pça XV Centro (531
2000. r 236) 2*. 4»e6'. das 11hás 19h Atè
13 de julho Grátis
í> A mostra reúne coletânea do acervo do
CCCM dos últimos 3 anos

MfMSA/MENSAE - Funarte. Rua Aiaúio Porto
Alegre. 80. Centro (297 61161 Coletiva de
esculturas 2* a 6*. das lOh às 17h30 Dia 28.
ás 18h30 Atè 12 deiulho

TEATRO

ESTREIA
mid&ai paixAo e fúria Roteiro e direção

de Maniena Bibas Com Marilena Bibas.
Cristina Moraes e outros Teatro Carlos Go-
mes Praça Tiradentes. 19. Centro (242
7091) 2* e 3*. ás 21 h Rs 10
t> Tragédia grega O espetáculo é dividido
em sete movimentos que representam dife
rentes situações vrvidas pela personagem

CONTINUAÇAO

FOTOGRAFIA
ALISON MADDEX Galeria da Cinemarec a do

MAM. Rua Infante Don Henrique- 85. Aterro
do Flamengo Fotomontagens 2a a 6'. das
12hás18h Grât.s Até 30 do junho

MULHER DE PALAVRA — Roteiro e direcáo de
Beth Araújo Com Flôvta Faflàes. Laura de La
Rocque e Demse Viola Cati Guignard. Mu
seu Nacional de Belas Artes Avenida Rio
Branco 199, Centro (245 2973) 2*. ás lBh
RS 10 Consumação mimma a RS 6 Duração
1h CSarau lltero musical Teatraluacáo dos
poemas de poetas brasileiras do sècuk) 18 atè
o inicio do século 20

0 NOVIÇO De Martins Penna Direção de
Luiz Fernando Lobo Com Rosita Thomas
Lopets, Cláudio Mamberti e Cia de Ensa*o
Aberto Teatro da Aliança Francesa Rua Mu
niz Barreto. 730, Botafogo (286 8146) Ca
pacidade 70 lugares Sáb. às 18h e 21 h. e
dom «2*. às 21 h RS 18 Duraçào 2h

Farsa A Cia de Martins Penna representa
a peça mostrando os bastidores

ART BARRASHOPP1NQ (Av das Américas.
4 666/Lj N — 431-9009) Sala 1 (221
lugaros) O jogo da verdade 15h10.
17h20. 19h30. 21H40 Sala 2 ( 204 lug.i
ras) Nunca tale com estranhos 15h.
16h45. 18h30. 20h15. 22h Sala 3 (357
lugarost ^ furada 15h. 17h20. 1Dh40.
22h Sala 4 (262 lugares) Arrebentando
em Nova lorgue 14h30. 16h20. 18h10
20h. 21h50 Sala B (186 lunares) Estres
sadissimo 16h. 17h50. 19M0. 21h30

ART CAÍASHOPPINO (Av AvMon Senna
2 150 - 325-0746) Sala 1 (222 lugares)
Terra e liberdade 15h, 17h10. 19h20.
211)30 Sala 2 (667 lugares) A /urada
161)20. 18M0 21 h Sala 3 (470 lugares)
Nut nasceu burro, nio aprendeu nada. es
Queceu a metade 15h40, 17h30. 19h20.
21 h10

ART FASHION MALL (Istrada da Gávea.
899 322 1258) Sala 1 (164 lugares)
7erra e liberdade 16h20. 17h30. 19h40.
21 h60 Sala 2 (356 lugares) A jurada
15h 17h20. 19h40, 22h Sala 3 (325 lu
gares) O /ogo da verdade 15h30. 1 7h40.
19h50, 22h Sala 4 (192 lugares) O se
gredo de Mary Reilty 15h40. 17h50. 20h.
22h10

BARRA — (Av das Américas, 4 666 - 325
6487) Sala 1 (270 lugares) Desaliomor-
tal Som PTS 16h20, 18h10. 20h, 21h50
Sala 2 (296 lugares) As duas faces de um
cume 161)30. 19h. 21h30 Sala 3 (138
lugares) Poderosa Afrodite 16h20.
18h10 20h 21 h50 Sala 4 (130 lugares)
A gaiola das loucas 16h40 19tv 21h20
Sala 5 (152 lugares) Duro de espiar 16h.
17h40. 19h20. 21h

CINE OAVEA ¦ (Rua Marquês d« Sào Vi
cerne 52 - 274 4532- 450 lugares) O
Guarani 14r>40. I6h30. 18h20. 2Qh10.
22h

ILHA PLAZA — (Av Maestro Pauk> e Silva.
400/158 462-341 3) Sala 1 (265 luga
res) Duro de espiar 1 éhlO. 17h50, 19h30„
21 hlO Sal# 2 (255 lugares) Desafio mor
tal 15h30. 17h20.19n10. 21h

MADUREIRA ÍHOPPINQ - (Estrada do Por
tela. 222/Lj 301 — 488 1441), Sala 1
(159 lugares) Quero duer que ta amo
16h20 !8h40. 21 h Sala 2 (161 lugares)
Corações roubados 15h40, 17h30. 19h20.
21h10 Sala 3 (191 lugares) Duro de es
piar 16h10, 17h50. 19h30. 21h10 Sala 4
(191 lugares) Desafio mortaI 15h30.
17h20.19h10. 21 h

NORTE SHOPPING - (Av Suburbana. 5 474
592 9430) Sala 1 (240 lugares) De

safio mortal 15h30. 17h20, 19h10, 21 h
Sala 2 (240 lugares) Quero duer que le
amo 14D40. 16h50. 19h. 21h10

NOVA AMtRtCA (Av AutomOvel Clube
126) Sala 1 (261 iugares) Desafio mortar
16h, 17h50. 19b40. 21h30 Sala 2 (240
lugares) As duas faces de um crime
14h50. 17h30. 20h10 Sala 3 (260 luga-
res) Corações roubados: 15h. 17h. 19h.
21h Sala 4 (185 lugares) A /urada:
16h10, 18h30, 20h60 Sala S (261 luga
res) Nova América 5 15h30. 17h40.
19h30 21h20

RIO 0FF-PR1CE - (Rua General Severiano.
97/Lj 154 - 295-7990) Sala 1 (205
lugares): Desafio mortal/Som DTS 16h.
17h50. 19h40. 21h30 Sal» 2 (163 luga-
res) A gaiola das loucas 16h40, 19h.
21h20

RIO SUL (Rua Lauro Muller 118/Lj 401
542 1098) Sala 1 (160 lugares) Duro

de espiar 13h40. 15h20. 17h. 18h40.
20h20. 22h Sala 2 (209 lugares) As duas
faces de um crime 13h50. 16h20. 18h50.
21 h20 Sala 3 (151 lugares) Dtabohque
13h50. 15h50.17h50. 19h50. 21h50 Sala
4 (156 lugares) Poderosa Afrodite 14h40.
16h30. 18h20. 20h10. 22h

VIA PARQUE (Av Aynon Senna. 3 000 —
385 0264). Sala 1 (290 lugares) A gaiola
aas loucas I€h20. 18h40 21h Sala 2
(340 lugares) Desafio mortat 16h, 17h50.
19h40, 21h30 Sala 3 (340 lugares): Co
rações roubados 15h40. 17b30, 19h20.
21 hlO Sala 4 (340 lugares): Poderosa
Afrodite 16h 17h50, 19h40, 21h30 Sala
5 (340 lugares) <4i duas faces de um cri
me 16M0. 18H40. 21h10 Sala 6 (340
lugares) Duro de espiar 16h. 17h40.
I9h20. 21 h

COPACABANA (Av N S Copacabana.
801 - 235 3336 712 lugares) Duro de
espiar 14h50. 16h30. 18h10 191)50.
21h30

ESTAÇÃO CINEMA 1 — (Av Prado Júnior.
281 - 541 2189 403 lugares) Estrts-
sadrssimo 15h. 1Gh40, 18h20. 20h,
21h40

NOVO JÓIA (Av N S Copacabana. 680
95|úgai«s): 0 b*Uo branco 15h30, 17h O
beco dos milagres 18h30. 21 h

ROXY (Av N S Copacabana. 945
236 6245) Sala 1 (400 lugares) Oesaho
mortal 14h20. 16h10. IHh. 19h60. 21h40
Sala 2 (400 lugares) Poderosa Afrodite
14h40. 16h30. 18h20. 20h10. 22h Sala 3
(300 lugares) Corações roubados 14h10,
16h. 1 7h60. 19h40. 211)30

STAR-COPACABANA - (Rua Batata Ribeno.
502.'C 256-4588 411 lugares) Teria
e liberdade 14h 16h. 18h, 20h. 22h

264 4246 956 lugares) /15 duas faces
de um crime 16h. 18h30. 21 h

ART TIJUCA (Rua Conde do Bonfim 406
254 9678 — 1.475 lugares) A jurada

I6h20.18h40. 21 h
BRUNI TIJUCA (Rua Conde do Uonlim.
370 - 264 8975 - 459 lugares) Podero
sa Afrodite 15h30. 1 7h20. 19h10. 21h

CARIOCA (Rua Condo do Bonfim. 338 -•
228 8178 1 119 lugares) Desafio mor-
tal 1 flh. 17h60. 19h40, 21h30

TIJUCA (Rua Conde de Bontim, 422
26-1 5246) Sola 1 (430 lugares) Cola-
çóes roubados 15h50. 17h40, 19h30.
21 h20 Solo 2 (391 lugares) Duro de es
piar 15h30.17h20. 19h10. 21b

MEIER

ÍPANEMA/LEBLON
C1NECLUBE LAURA ALVIM (Av Vieira

Souto. 176 — 267 1647 - 77 lugares) A
excêntrica família de AntÓma 17h. 19h,
21 h

LEBLON (Av Ataulto de Paiva. 391
239 5048) Sala 1 (714 lugares) Podero
sa Afrodite 14h40. 16h30. 18h20. 20h10
22h Sala 2 (300 lugares) As duas faces
de um crime 14h, 16h30,19h. 21h30

STAR IPANEMA (Rua Visconde de Pitajá
371 ¦ 521 4690 — 412 lugares) A/ura
da 15h30.17h40.19h60.22h.

ART MÉIER (Rua Silva Rabelo. 20
595 5544 845 lugares) Nut. nasceu
burro, não aprendeu nada. esqueceu a me
tade 15h30. 17h20. 19h10. 21h

CINE-TEATRO DINA SFAT (Rua Manoel
Vitorino. 553 599 7237 - 244 lugares)
As meninas' 2*. 3". ás 14h. 16h, 18h, 20h

PARATODOS (Rua Arquias Cordeiro. 350
281 -3628 — 830 lugares) A jurada

15h, 17h, 19h. 21h

OLARIA

BOTAFOGO
ESTAÇÃO BOTAFOGO (Rua Voluntários da

Pátria, 88 286 6843) Sala 1 (280 lu
gares; Tetra e liberdade 15h30. 17h30.
19h30. 21h30 Sala 2 (40 lugares) A bela
da tarde 14h A arte de viver 15h40 Flerte
17h30 Mulheres diabólicas 19h Cassino
21 h Sala 3 (60 lugares) Manhattan
I4h10 Othello 16h A excêntrica família
de Antonia 18h10 Denise esta chamando
20h. O beco dos milagres 21 h30.

cãTétl flamengo"
ESTAÇÁO MUSEU OA REPÚBUCA (Rua do
Catete, 153 — 245-6477 - 89 lugares)
Pateta 13h30 (dublado) O carteiio e o
poeta 15h O corpo 17h Carrington. dias
de parxio 18h30 O segredo de Mary
Reilly 20h30

estaçAo paissandu (Rua Senador Ver
gueiro. 35 — 265-4653 — 450 lugares) A
/urada 14h40. 17h. 19h20. 21h40

LAROO DO MACHADO — (Largo do Macha
do 29 206 6842) Sala 1 (835 luga
res) As duas laces de um crime 14h30
16h50 I9h10, 21h30 Sala 2 (419 luga
ros) A gaiola das loucas. 14h. 16h20,
18h40. 21 h

SÀO LUIZ — (Rua do Catete. 307 — 286
2296) Sala 1 (455 lugares) Poderosa
Afrodite 16h20. 18h10. 20h. 21h50 Sola
2 (499 lugares) Desaho mortal 16h,
17h60.19h40. 21h30

TOP CINE CATITI - (Rua do Catete, 228 —
205-7194 — 180 lugares): Nut, nasceu
burro, não aprendeu nada. esqueceu a me-
tade 15h. 16h40. 18h20. 20h. 21h40 Ho-
je. náo será exibida a última sessão

OLARIA — (Rua Uranos. 1 474 - 230-2666
887 lugares) Desafio mortal 15h30

17h20.19h10. 21h

MADUREIRA JACAREPA-
GUA
ART MADUREIRA ¦ (Shopping Conter de
Madureira — 390 1827) Sala 1 (1 026
lugares) A jurado 16h20, 18h40. 21 h Sa-
Ia 2 (288 lugares) Art Madureira 2 Oesa ,
f,o mortal: 15h30. 17h20.19h10. 21 h

CISNE 1 (Av Geromário Dantas. 1 207 —.
392-2860 — 800 lugares) Chantecler, o
rei do rock: 16h. 17h130 A bela da tarde
19h30. 21 h

CISNE 2 — (Rua Campo Grande. 200 -
394-1758 — Drive in) Double dragon
18h.20h.22h •'

MADUREIRA (Rua Dagmar da Fonseca. 54'
— 450 1338) Sala 1 (586 lugares): Duro
de espiar 16h10. 17h50. 19h30. 21h10
Solo 2 (739 lugares) Desafio mortal
15!>30. 17h20. 19h10, 21h

MADUREIRA 3 — (Rua Joào Vicente, 15 —
369 7732 480 lugares) Fachado,

CAMPO GRANDE
STAR CAMPO QRANDE - (Rua Campo Gran
de. 880 — 413 4452) Solai (320 luga
res) A /urada 14h. 16h10. 18h20. 20h30
Sala 2 (320 lugares) Desafio mortal
13h40.16h30.17h20. 19h10. 21 h.

NITERÓI

CENTRO

COPACABANA
ART COPACABANA - (Av N S Copacaoa

na, 759 — 235-4895 836 lugares) A
jurada 16h 17h20 19h40. 22h

CONDOR COPACABANA - (Rua Figueiredo
Magalhães. 286 — 255 2610 — 1 043 lu
gares) As duas faces de um crime 14h30
16h50. 19h10 21h30

CINEMATECA DO MAM (Av Infante Dom
Henrique. 85 — 210-2188 — 180 lugares)
Ver Pré-Estréia

ESTAÇÁO PAÇO — (Praça 15 de Novembro.
48 — 64 lugares) A estratégia da aranha
14h30.16h30. 18h30

MUSEU DA IMAOEM E DO SOM -SAU QLAU-
BER ROCHA — (Praça Rui Barbosa. 1
262 0309 — 56 lugares) Ver Extra

METRO BOA VISTA - (Rua do Passeio, 62 -
240 1291 — 952 lugares) As duas laces
de um errme 13h30, 15h30, 18h10.
20h30

ODEON (Praça Mahatma Gandhí. 2
220 3835 — 951 lugares) Desafio mortal
13h40, 15h30. 17h20.19h10. 21h

PALÁCIO — (Rua do Passeio. 40 — 240
6541) Saio 1 (1001 lugares) Corações
roubados 13h50, 15h40. 17h30. 19h20
21h10 Sala 2 ( 304 lugares) Duro de es-
piar 14h. 15h40.17h20. 19h. 20h40

PATHÉ - (Praça Floriano. 45 — 220-3135- 671 lugares) A /urada 13h. 15h. 17h
19h, 21 h

TIJUCA
AMÉRICA - (Rua Conde de Bonlim 334

ART PLAZA — (Rua XV de Novembro, 8
718-6769) Sala 1 (260 lugares) Podero
sa Afrodite 15h40. 1 7h30 19h20. 21h10
Sala 2 (270 lugares) A juiada 14h
16h20, 1Bh40. 21 n

CENTER — (Rua Coronel Moreira Césat,Í65
711 6909 - 315 lugares). Cotações

roubados 15h30. 17h20, 19h10 21 h
CENTRAL — (Rua Visconde do Rio Branco
455 — 717-0367 — 807 lugares) Duro de
espiar 16h. 17h40. 19h20. 21H.

ESTAÇÃO ICARAl — (Rua Coronel Moreira
César. 211/153 610 3549 - 171 luga-
res) Terra e liberdade 15h. 17h. 19h. 21 h

ICARAÍ — (Praia de Icarai. 161 — 717 0120
852 lugares) As duas laces de um cri-

me 16h. 16h30, 21 h
NITERÓI — (Rua Visconde do Rio Branco.

375 — 719 9322 — 1 398 lugares) Das»-
I,o mortal 15t>30. 17h20.19h10. 21h

NITERÓI SHOPPING - (Rua da ConceiçAo.
188'324 — 71 7-9655) Selai (lOOluga
res) Quero dizer que te amo 14h. 16h2Q,
18h!0 21 h Sala 2 (132 lugares) A garota
das loucas 14h. 16h10.18h20. 20h30

WINDSOR (Rua Coronel Moreira César.
26 — 717 -6289 — 501 lugares) A jurada
14h. 16h10.18h20. 20h30. ,

i" ""
3St'STAR SÀO GONÇALO — (Rua Dr Nilo P#ça-

nha. 56/70— 713 4048 —325 luíjareiV A
iurada 14h. IChIO. 18b20. 20h3^F

SAO GONÇALO

m
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—— Fernando RabgLo -—.

h/a-sc hojc; as cconoinica feminin'a nos anos 90.

2 lit. noTeatro Lcblon (Rua Condc "Sena mteressante ver o quanto is- ,,tl>rnim,,,m 
,s nosicocs mas- Oucm tern a infeicsposiae;a gere a atriz "Mesmo porque". um monte de cdisas mas tambem

dc Bernadotc, 26). discutiudo um so ubulu uma relaijtio c a sobcr*iniii Q 4 4 1 I 't rinni-i 1* »tnri\ luli i I ommort7 t* acrcdita Alexandre Borges. "esse heoucarente , coittplctu.
lema candente desde que o homem do honicm como chefe dc familia". culinas e feminmas. . . q . -i • * ¦ -icordo 

c necessaril para rcsoher A pesquisadora da Universidade
das cavcrnas seduzl sua parcciri diz, recordando um caso em que elashojca^m!j«5SK « I r I , 

'J 
livid- outroproblema: um nao pode viver Federal do Rio dc Janeiro <IU RJ)

jjjindo-lhe „ma pancada na cabeca: honM9n ficou com a guarda dos 
7 T utlS. t ISol scm oou.ro. ao passo que a igual- Valeria Lamego propoe que se dts-

as difereneas e semelhaneas entre nihose, na audiencilreclamou que lh V V -Aicm disso > dade trouxe muita solidao para as cutam as iransformacocs dc com-
liomens e mulheres e ate que ponto ., mu|her 0 deixava so com as ernm- dlf ll ' N'V 

f\ 
•*, 

mu: jP? 
a P^a tu ,ede 

;Nrnj 
do pesffias"; Julia acrcdita que a socie- portamento ocorridas em I uneao

as caracteristicas de ambos sao tj , ! ^t\c 
n~Tem 

do Jabor' 
um rctraldo leraa do deba" dade nao e mais tao machista. "0 das conquistas fjninistas. "Na de-

construgoes culturais ou biologi- p|| L p>icana|ista Gill Tarre |embra Gilsa sugcrmdo tC- 
"Qu^tionamos isso todos os quc 

•, 
na(uralmcnte masculino e fe- cada de 30 houve o movimentc®-

, . de Oliveira — professora-assistente E qucstao para o debate: como dias . ahrma Julia. Ha uma lalta nunjno mu§pu de uns tempos para mitmta pelo v|p. Nos anos 60.
O eielo. reali/ado a cada segun- { ftl Ho Rut . ?. ,•„„vi h Iran imorost one de entendimento das caracteristicas ca", afirma, antes de questional. houve um moumento bem nuts ra-

I Jo ¦*. do* of *• SSImSh- * bd» um. o ideal -or,a J„am, -ix-poB da iaualdailc. a muter ft* Mas out™ qucsigs tmm
itihro dc 1»5, (torn Mi fral * Hgm « '< ~ »" iJS 

JSHft como cstatxtar m acordo calm »p«oma. Sm m «* » I*"* » jk> caminho. • 4 do

:razMf 
|::s:pa 

I 

HOROSCOPO ZZ 
¦ CRUZADAj 

~

Tnrrpn • "1/1 r-T,-r-r—rjr—-T--1 GftMEOS • 215 a 20/6 CANCER • 2l'H a 20/7 i——I P P P I" { H
ARIES • 21/3 a 20/4 p^0 mufto avo t- A sua segunda-toira. /VW [7") Intludnctas que taiam M» Wr
A Lua Iho da vanla- 'odo nuto oa Jj <^es^y\ gemmiano. Ihe trara JfJLJJ/L de um momento pro- \ B'l
gens nos contatos de 1 _niiaHn ,Vin JorL —LI resultados positives ^p'»cio para que vocd iHTr" 12 13
tcabalho. Enlortdimen- ¦ ' ' 

o' 
' ' „.a n0r,i0 ¦> Orova cm t'm neg6cios o Imanciamentos Mesmo assim, coloque em pratica sous sonhos do cresci-

to tacil com pessoas pr|ximas. As indicates J0<.aii0, 
suberados com vantaoens Indlca- jplfise bem antes de se comprometer 0 qua- mento pessoat e reatizapflo afetiva Nisso. os ¦H'5 ¦H16que tratam de sua v.da It® mostram quo desatiosi|upor'«k's vS1^sao,snds'^as dr0 

qo,ai 6  tnfiudnc.a para toda «atos mater.a.s ligados a sua vida ganham UM ¦¦
att o final do dia podem ocortor latos novo;, goes btm JjCEjs no qui diz respono aos stus dirfttSnsSo nova e muito atraonte WmTb
ouc lt«: datao motivacoes no amot sent,memos. Vantagens. a sua mtma ¦¦

 —— 19 20 '/I j

vt«r ™ • 91 » , 20/9  .7.. LIBRA • 21 .' B 20/10 _g ESCORPIAO • 21/10 a 20/11 5i 
"W^ "~ 23

LEAO • 21/7 a 20/0  C-N n \A Semana que ggaid.t Voce, escorpiano. co- J/1 —-
Quadro benelico no i--? e. i nina de'ro boas condiQ6es para r moga a sua semana jjL J 24 HI
qual voce tera boa in- it® ,u»S?n • . n« voci! qanhar umheiro. ^5—^6- -'-J de lorma muito posm- feSsV-a. ^ -J wJ!P
lluencia de pessoas *g' " 

n^ Z do ners.-ur em volhos pianos Ha. a s9fl redor. unt clima de cooperate que va. com resultados do mu.ta s.gn.ficagflo em ** H
iKiadas a sua rotma Esie e um momenio so m-i.s n'berto oara um bomdnloqo Pod<1 r,'liet,r de (orma dire,a 110 lodas as suas inlctativas Presence importan- ¦¦
especial, no qual sous sontimentps e mteres- .. „P„. J° ".I'l I, do trabalho e dos negdeios, Aletividade muito te do amigo mats expenente Ouca e s.ga os
ses encontram campo tavoravel Dia neutro 

HeL's Hvos acentuada ap6s a terca-le., consethos Amor valo||ado
nas outras ca»>as. t

HORIZONTAIS — I — relative ao lendmeno aprn-
-— —— —— —— sontado por nuclidoos quo tdm o iraismo numoro

TAPntrflRNIO • ?1/P a 20/1 AQUARIO • 21/1 a 20 PEIXES • 21/2 a 20/3 ^TWnyy^.1 atdmlco, masM|gfoa;d« massa diterontes. 8 -
SAG1TARIO • 21/11 a 20^12  ^A1 

RICORNI'0» ..ii. 
Possill.dades novaS [tkid /7\ Este. ptscano. d um ponto singular de uma funpto de vartiwl eomphwa.

Voci?. sagitariano, CO- } imiutnuab l « < JZ\\ %ihrcm a <;«u favor / I momenio bem-dis- -* quo so torna rogular multiplicando-so a »urv?ao por
mega a sua semana >(C>\ do vantagons geradas [J inuari ino Isso reve- I posto, no qual sou en- L-. uma potdncia inieira do um binGmio do pnmoiro
de forma bem favora- [_ l\3w. Por seu C#or^^?r ll" um'quadro derivado de nova forma de tendimento com pessoas a sou redor Ihe trara grau na vanAvol; vdrtico da calota que consti w a
vel. com alguns bons acon.ec,menlos moldan- mento no trabalho e nvts nego .os do Ui um quadro de vadc^ 

^va 
w ma do 

s,gnpatlvos Forte atragao supertlcie duma lonto ou dum ospoiho ^ e cov

KSSkF? ====,=T 
==S~r-S:H

bom qundro no amor assento serve do tampa I uma caixa lormada pi'lo
mesmo mdvel. ostradmho para doscans.ir os p«s 14

—MM — companSo, pona, combinapfio, 15 — tormo usado
H ATI i n D T M II A em farmaci.i para indicar, de cada um na mosma
H| II | 4 II H 11 11 Uil propor<;ao. 16 — passar gradualmunto. 17 0«siq-
Bi - nagSb popular dos mestKjos de branco e negro.

 ' ' ' r.ahra: 18 — do born tamanho. alontado. cerrado
 — ~~~ Vt RiSSiMO (loqode arttiharia); 19 — intludncin quo o gdn«ro ou

rATAft tvti.'I A _Tn A r>TT MIGUEL PAIVA AS COBRAS -vrmr0< . v • • I O numuro do cortas palavras oxerce. por elwio de
—Mm  I. ' » 

'^TTP^ 
V v.'"'' J) ¦ • coloca9ao prdxima, na relapao gramatical do vortto

l!  I —¦— /j s- do*'# * * i ikva-'/• a'/_ v¦ .¦ ¦ com o suiaito. ou na tioxao d<j cortos vocAbulos.
^HIE-VAU.\, I _| ~- 4 UO^EtWMj^. OT'i • ' 

e'/ CWf-'W--r ¦ • U ¦ ' ' ' !• >.( produzindo uma concordincia irregular, ospoiAculo
^PAIMUUDOSA ^ FtCWICOMMtNttR '* . t3A»W W WvWXP... / ;/ )> 

' ou qualquer raprosentapio, pessoa ou cois.i que
' kAaiAKOI fsJ „ ^jtlj j RTrtftm^^S ^ltlA^ —\ / ¦ • \ \y', atrai grando numoro do pessoas 21 — vara mais

I WD MPiVXt.71 MjH Q ¦*Q$SU II [III r\UAPv... rr<nn f) 1J— • '// r • grossa aquonasestacadasseprendemhori7ont.il-
GKfcN WI I yyc / !A 11[ [j PU£C\yj OtnK. Art AA j n A —' • f * <r mente outras varas ma.s linas. lormando uma espe-

j (A^OHMo, POFPA(7/\W~) JBf -^ 11(1 HAS. cie do grade que depois se cobro de malo para
OAMftHfMP -31 Br rlCUAt>-M- ... I j . I • ___—servir de ceria. Jefw».de clnco o6tSete sllabas

|tt^iiui Iiu-tr...| ; w j ^-y fry < / V_>— (mais comuns) usados na canlaria dos nordestinos
/ I W V Mr- ^ IC-C- para exIWr a agilidade mental dos contendoms de

/ A\ H n ' -^LA t , ,, , r c cada uma das semontes ou dos buzos. contorme a
H \*-\/\/' »,ltrcrA rtRNANOO GON/Al. .> disposigao. 24 — elemento de composicao gre-

X \V/  
¦¦¦¦¦¦I go que encerra a Id6ia de »onho 25 - seros'dado

tiii Ai pw~) f-^ abscessos 26 — canto para acalantar planta ame
o MENINO MALUQUINHO 1 P-T | | ricana cujo fruto torn sabor quase Igual ao da pdra,
frTrinRi fma fv\TV/i cs\BO c' ¦ Hf nM WfWi .T^B ...r Mt^MO A^stM } R CCSTAS! J ^1 t \ Ro^Va i Jl TU50 A \ nv^t^TK, i 27 — dan^a em que um dos cavalolros n3o tendo

B<rr^y\ vAz^4 v°^wtiTALiy pa- com um sinal convencionado. toma a dama do
rZ~"' -<H/ ^-/vT 7^1 ^ ?f:NiWl.,. /T*t r /I 

') 
^ 4V. outro quo entfio 0 substiul, como 0 arara ou bobo.te

fee' • A • } ^-Jkr U 4, xyypi izes carac»riz«lo per um eapuz e urn berdfto. 28
If1 ' v; W' /^3|^S5V CiL. V'VCVC ^7,^ fX-~ ^ 

— peixe tdle^steo, caraciforme. da lamllta dosicara-
m /y r\ v - ).• l-.v\'v\ - * J j \ l Ji // (/v'.%A j cideos, com cerca de 10 manchas transversals no

Ji /,-n' VXHC^ ^ ~ " ( (_3 dorso:duas 
p,n,,0S ° "7* * ,on9"udma'poatw""

vll' \ ^ '¦'/ ¦*) pequenos monies, o que lorma »aneas ou vales por"W ' X ¦ ,< 
' 
W rw'7 I! Z2ii_JS hi '¦111,1 1 111 onde correm as aguas que dos mor.tes dorivam.

- Vi aramo com que se envolve o anzol junto a linha. a
iHKBBBBBHBnMSEa —J CHARLES M SCHULZ fim do quo osta ndo soja cortada facilmonte. 2 —

PARKER F HART PEANUTS  ¦  ^r- ""VflHHHHI dosacompanhado. solit^rio. 3 — produto mais ou
OMAGODEID ,'f  - —, rrrrrs 1,. -it -I ^/ PER6UNTE A monos.viscoso. do ortgem mineral; nome dado a

rz. nlfioBf1- ^W,A- 9~*\ l»°«oVo. m Bsssr-5ss.r»!rr"'O >£VJr iV* . » § I d NAO. NAO —-1" porcos; 5 — servigo policial distnbuido cada dia a
>f: >X '- W -3 /, —! V / S&l POR um sotdado, dentro da respective caserna compa-

W f- • r i i -V /" ,.w« T fSJ' Clf u—r QI1F Ft F / 4 ' /2| i i i c=z — nhia etc; o soldado que tica em tal servico. 6
i C:| 

, }< /j\ ClTSnt L L L vMI copaibarana. arvore grande. das leguminosas. sub-
/.- I .WSK fl V? s A^V' (if _J , /Vt-i \bblA lamllia ceselpinicea, de «0fes purpurmas e maow
\ ' ' i l \ .••••* \V 5 7 / • *• j SB WJ f-iVi Ui Ua _ ra pardo-avermelhada resinosa, 7 — calcar.o for-

!> \%rY\ t  ^USL. ja^r^j mado por despojos de loreminlteros. radio)ar.os,
[() !—'1 SLP v^'V <r "" rnrais elc aue se encontra misturado sobreiudo

l(--?ru ' ls\ -I ;v- com argila. carbonato de caicio natural, mais ou
i-il -<-U-' .li'u  -jM:- l — \ ' ^.—.  v \t IRif'lO DF SOUSA menos puro, branco, tenro. do fratura terrosa. cons-

—• CF.BOLJNHA 1,:——1 muido por graos microscopic os de losseis de 'or.i
r. JiM DAVIS r- . TZZTZZI7Z~IZZ~ nk I i II mmiteros. 10 — s6lido gorado pola rotacSo de um

jARFthLl 1,,.i , I. lt-. ri/ CI fin. ' macaii! vou lhe i ¦ c€ia' circulo em torneSie uma reta do tnesmo piano que
EWA E&- jl SOiWE"eSA!; nflotem ponto^do conl^ctocom^so circu^.pe^o

? /H Pi APr 
"mAP/i t~rv. 

^ V n vel"com super! cie lisa. brilhante e acizentada e da
SJ * mm t / Wi ffisaL-. •% mm ,v7" >=S- VwTT / A'W tv^( qual se extrai o dleo de ricioo: 18 — ccntar. reiatar.

In n API m/ ri '1?.^?, °)i iff ffj // 7 /a\ Z It I \C w 20 — perda de bens materials ou mora.s decadfin-
7 Mi ' L r P*L AP/ f| P@K ? ) J V -fin Pf // Mi P ¦fi=:::===::=:^^\^^ n s ca compieta; 22 - escavar esvaziar 23- maihas

¦i \\ HI f-"l AP/ ' /) V .11 iOOA// Jill V Tp \ \ fi? !|) I—I ¦! V wi tr-l redondas no pdto da rfts bernes. 25 palmeira
( ;] §§H I urNI ( H } FlAP.'MI fSS—: :1K rr-rf-1  .M Tttm i,J  a-J sMvestr«»i cujas nozes s4o usadas polas cnancas

BS ItSk Dafa |a2e, p|4o send0 as semenles saborosas e
THAVES tj-ct tun DEAN YOUNG E STAN DRAKE oleosas; 27 — pretixo grego que traduz a iddia de

C Hi uat t -Itu Sto-tv)- VC-. PAcra  "cspcat »•' »f»it»m«nto,^»»pjir»9*o. ProbMma do Prof«»-

_ w _ _ . . ¦ , t\ r\ r~ .>4_csa t I"1 ¦» ij tS 1^r 3RB>E O 9UE fV\E «• ? _xj: Pift -? «(,- soluqOes dohumebo AHTtniOB
I lMCOfVtODA f\AA\S . Si * !mI u] -..v, rAc asuI tj-: jl *v . [f* '¦ HORIZONTAIS -- bracadeira rim, pu. cor. alego-

AOUELAS SONPAS - [H nas. iabessea. ocarina, au. to roidos. avios; at
I ocn PnnrnRAP /r $ ?s«N vl C>'- 1 l anteolhos: l^s; logos asas; tosos

P«A rHUOUHftk fiS \ S. ' ' V1RTICAIS — bracola ril tmeia apobioses dura-
PETROLEO. fjf v— MM| -t i A** ' . ! 

' 
A>--- \rU ni; icas. rosea ar. yarrotes. iadelfo; su; covais

Aj- if ! olhos ,nca 090 
\; -i>^ fa^— corre*pondoocia para Bua das Patmeiras, 5T

'T T" 
- - ' • • A-~" ap. 4 - Botafogo - CEP 22.270.070

IllfcSISSS^ - - **

Fernando Palielo

f Quando se fala

em homem e

mulher, há sempre

o eterno tema do

amor

Gilsn Tnrró do Oliveira

"Questões

importantes como

a do aborto sempre

ficaram no meio do

caminho"

debates
CIVIS

Valéria Lamcgo

iss<> 0S ll'(IS

um monte de coisas mas lambem
ficou carente", completa.

\ pesquisadora da Universidade
l ederal do Rio de Janeiro (II RJ)
Valéria Lamego propõe que sc dis-
cutam as transformações de com-
portamento ocorridas em luiKao
das conquistas feministas. "Na de-
cada de 30 houve o movimento fe-
mintsta pelo voto. Nos anos 60,
houve um movimento bem mais ra-
dical. Mas outras questões ficaram
no meio do caminho, como a do
aborto", opina Valéria.

Quem tem a melhor resposta é a
dupla de atores Julia Lcmmert/ e
Alexandre Borges. Marido e mu-
lher na vida real. os dois dividem o
palco do mesmo Teatro Leblon
com a peça Iai te amo, de Arnaldo
Jabor. um retrato do tema do deba-
te. "Questionamos isso todos os
dias", afirma Julia. "Há uma lalta
de entendimento das características
de cada um. o ideal seria discutir
como estabelecer um acordo entre
duas naturezas tão diferentes", su-

gere a atriz. "Mesmo porque .
acredita Alexandre Borges, "esse

acordo c necessário para resolver
outro problema: um não pode viver
sem o outro, ao passo que a igual-
dade trouxe muita solidão para as
pessoas". Julia acredita que a socie-
dade não é mais tão machista. "0

que é naturalmente masculino e le-
niiriino mudou de uns tempos para
ca", afirma, antes de questionar."Depois da igualdade, a mulher se
pergunta. Será que vale a pena.'
1:1a. se não sabe ser forte, conseguiu

que determinavam as posições mas-
culinas e femininas. "0 fato de que
elas hoje assumem certas funções só
acentua que a diferença sexual exis-
te e transborda essas relercncias. .
di/ a psicanalista. 

"Além disso,
quando se fala em homem e mu-
lher. há sempre o eterno tema do
Smor", lembra Gilsa. sugerindo
uma questão para o debate: corno
sustentar uma relação amorosa que
comporte a diferença e a impossibi-
lidade de um encaixe perfeito entre
um sexo e o outro?

Cartoa Silvn

CÂNCER «21/H a 20/7 —i
Influências que talam
de um momento pro- /'Xi. *
picio para quo voci>
coloque em prática seus sonhos do cresci-
mento pessoal e realização atetiva Nisso, os
latos materiais ligados à sua vida ganham
uma dimensão nova e muito atraente

GÊMEOS • 21/5 a 20/6 pr-ç—
A sua seiiunda-feiia. Cl*J (?*}
geminiano. lhe trara V/
resultados positivos ^
em negócios e tinanciamentos. Mesmo assim,
pense bem antes de se comprometer O qua-
dro geral é do excelente influência para toda
a sua rotma

TOURO • 21/4 a 20/í> rc^cTSSP13^'^5^
Período muito lavorá- • _,--Aíí3
vel o de significação * iv /I
ampliada para vocô. —
taunno. Intelecto que será posto a prova em
desalios superados com vantagens Indica-
ções benéficas no que diz respeito aos seus
sentimentos. Vantagens

ÁRIES • 21/3 à 20/4 r^~-
A Lua lhe dá vanta- ,s' 
gens nos contatos de
trabalho. Entondimen-
to láçii com pessoas próximas As indicações
que traiam de sua vida intima mostram que
ató o final do dia podem ocorrer latos novo:
que ítíê darão motivações no amor

ESCORPIÃO • 21/10 a 20/11
Você. escorpmnç, co- /yJ
moça a sua semana J |de lorma muilo positi- Iv— iw ' I
va. com resultados do muita significação em
todas OS suas iniciativas Presença importan-
te do amigo mais experiente Ouça e siga os
conselhos Amor valorizado

LIBRA «21/9 a 20'10 .. 
Semana que guarda //*T\J| ^7*
boas condicões para ~~7|\í 

~/
você ganhar dinheiro, I > ,^-A.r-Tt —
Ha. a seu redor um clima de cooperaçáo que
podo se refletir de forma dtreia no resultado
do trabalho o dos negócios. Afetividado muito
acentuada apôs a terca-leira

VIRGEM • 21/8 a 20/9 ry-^
O quadro astral am- /*
plia sua gana de co- -»—
nhecimento o a ne-  
cessidade de persistir em velhos planos
Mostre-se mais aberto para um bom diálogo
em lamllia e isso ira peimitir a solução de
alguns velhos problemas atetivos

LEÃO •21/7 a 20/8 r- ^
Quadro berielico no ^XZ
qual você tetá boa m ví/,tluência de pessoas
ligadas a sua rotina. Este è um momento
especial, no qual seus sentimentos e mteres-
sés encontram campo tavorável Dia neutro
nas outras casas

PEIXES • 21/2 a 20/3 p^r»7TTTrr_.1Este. ptsciano, e um 4-' D s|jit
momento bem-dis- >
posto, no qual sou en- sBBK
tendimento com pessoas a seu redor lhe trara
resultados bom significativos Forto atração
por coisas novas Amor moldado agora om
muito sontimentalismo e torto sonsibilidade

A&UARIO • 21/1 a 20
Possibilidades novas N.
se abrem a seu favor. ("I *
aquariano. Isso reve- H_L--ESv- --d_—
tá um quadro derivado de nova forma de
encarar a vida e os problemas No linal do
dia. procuro agir do torma mais controlada ao
tratar com os íntimos

CAPRICÓRNIO • 21/12 a 20/1 
ilfluências que falam jdo vantagens geradas L
por seu comporta r
mento no trabalho e nos negócios Dia de
forte condicionamento pessoal Uma prosen
ca amiga ira mudar acontecimentos relacio-
nados à lamilia e seus interesses Íntimos.

SAGITÁRIO • 21/11 a 20/12 
Você sagitanano. co- 7^S/\/~NWÍ>
moço a sua semana S—^
de torma bom favorá- \L  I
vel. com alguns bons acontecimentos moldan-
do seus atos Dê-se a conltdônctas. mas nao
ultrapasse os limites do razoável. Persiste o
bom quadro no amor
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± Y |yf/g g S/\^/ I k/VK/bx^f kJ qui a dez minutos eu passo ai
para a gente jantar." As que

¦ _. , .. '. estao sem namorado 1 Trustradas — nao comprecnderao. codigo penal, que alguem - uma mullter. e elaro • ¦ poderia
0 Dia dos Namoradgs csta chcgando e voce esta sun ^ 

Q || quc e um telcjbnemj Hisses. Mas ela sabe: dar essa ideia. F. se se candidatasse a Presidcncia da Rcpubh-
nenhum - mas que tragedia. 0 que fa/er para nao cair na trata.sc 

dc uma |rancje prova dc amor, e quanto a estar pronta ca. teria os votps dc todas, todas as mulheres do pais,
mais pro unda depressao por nao ter a quern c ar um preSentc. ^ ^ m}nut , Q pr^icma? Sendo rapida e tendo um Vollando ao Dia dos Namorados. se voce cstiver se sentin-
e sabendo quc nao vai ganhar um so botao dc rosa dc bom 

secador de cabelos. uma mulher rculmeiHc apaixonada do muito iriste por estar so/inha. lava um excrctcto dc memo-
innguem. Um problema. que d| va|or a0 |lomenl que ten| nfK) esta pronta em de/ ria e lembre-se de tudo o que aquele namorado— aquele te

Ah. c bom ter um namorado — nesse c cm todos os dias da minutos, mas cm oito. Fitamos I'alando de uma multicr dc fe/ sofrcr: fflns.c nas ve/es cm que se sentiu a mais infeliz das
vida; mas que scja um dos bons — namorado quc vive verdadc. c claro. criaturas. e ainda por cima achando que clc era o tinico
esqucntando a cabc?a da gente. que so traz preocupacao. esse Existem uns tao Carinliosos, que fazem de tudo para agra- homem sobre a Terra e quc depots dele voce nao iria. nunca
e melhor nao ter. Afinal, ioiffim c para fa/er a gente Icliz cjar; jCHjc ,, a| shopping sabado para ajudar a escolhcMtm mais, achar lutro parccido e isso aos solugos; como mulher
alcgrar nossas \idas — nao para a/ucrinar. h por hilar nisso, sapato ate convidar sua mile para almocar fora. e Hesse voce c boba, nao?
voce, que esta toda fell/ porque tem um, que tal e etc? Scja nunca tl!1ha ouvido falar (alias, nem eu). Mas tcm aquelcs E dc gragas a Deus de nao estar mais com ele| mesmo
smccra: sua vida e um paraiso. ou voce tcm as ve/es vontade insuportaveis, que nao podem vcr uma mulher sem que nao estando so/inha, afinal, esse I'amoso Dia dos Namorados c
de dar um tiro nelc, se tivessc a ccrle/a de que nao ia ser prcsa eomeeem. imediatamcntc. a fa/er charmc. Para esses, deveria apenas uma data quc inventaram, c o importantc mesmo e
(e que ele nao ia morrer)? ser prmitida a tortura. em todo o sen horror, com dircito estar bcm. mesmo que o coragao nao esteja explocgndo dc

Ah. os homens podem ser tao dcliciosos e as vezes tao pau-de-araraechoqueeletneo.c voce so teria o poder dedi/cr felicidade.
insuportav eis. Tcm os quc ficam de tclcfonarc nao telcfonam; "chega". quando j|uises.se; Alias, se lata tanto na relorma do E comprc um vcstidq novo atmal. nunea se sabe.

Modernidade no samba __

Fabriiui Granatin

Fernanda Abrcu roda clipc lilC? 49k3.v1S3S 7" 
•

de desfile e chama passistas * |f 
: 

\ ,*j| .: ^
e destaques a sambafunkear I -• .

andri- i fi/ h\KROS wt^\ ft »»1 iSmr* *
A modernidade atravessou o tunel!e ancorou '\y ^

ehiKaiitt\ no maior.criim-c Tcrra^'c^in diivi- 1

c cantora (kspula so com bandcirinlias do Bra- aV' j4 ^
sil e biquini. Na tarde do domingo. quem pas- f % 

'

sou pcrto da Marques de Sapucai sentiu " iiftv' y ^ ^ 
• V s

ritmo e viu um pouco da filmageirri do novo ^ JT* m ,v ( m BHVWtw
clipe da cantora ly^la A|reu, «<; dia 13/6.quinta-feira: quasar cia. dedanga- "versus"-brasil
pais (o swii^iu, u t o « (f/iig e nispirei j. . j| wim vandekeybus/ultima vez -"mountains made of barking"-b6lgicana musica A<iuama brasmra, do Suas dc Oil- •" VHB
veira. Quis mesmo fabricar uma cseola de siffi- jjMmL SWMMj.-:
ba. com as cores verde. amarelo e prata. earros (/0 Brasil. v ilis.se inspinula em Silas de Oliveini ^ fBKalegoricos. \ arias alas, baianas clc. . dizia rcr- rj M'' BW
nandinha. com uma imponente peruca a/ul it la Uw 1^
James Brown e bandeirinhas hras.leiras pdo L.berdade,de Sao Paulo . d.sse Fernanda. Da daxa trcs cameras (uma moderna suadycan,. a

corpo ido, um visual setentista criado pelo conussao dc trenic. com nuintos bascados na camera portat.l que produz .magens em mov.- 8iH|6flErl*E

est i list a G.lson Martins. Onjado em RS 70 mil, arlc & Arthur Bispo do Rosano. a enonne memo sem trancos e outra, russji, de 16 mil.- i

o clipe bateu o recordc do similar de Marisa do carr^:uia lx'las ,maes das "wlros) W transformarao a agrem.acao do-
Monte para I musica Sew o sao. gravadoano m°ddos da 1-Inc. que uraram misses esta- mmgueira em uma \crdadcira escola de sam e lS/6.sexta-feira e sdbado: danqaolodum! - "xir6" - brasil
passado. c que havia custado RS 60 mil. JuaB na Aven.da, o Grera.o Recreativo Samba nastd.nhasda I\ "A Fernanda me l« unia ghettorigwval dance company-"jam on the groove"-usa
verba so foi possivel uracas ao pool entrc Pun^ Brastl obteve nota 10 no quesito melhor satadeza. Nao me avisou que eu estaria so/inho a 3

uravadora EMI (RS 30 mil) a urill Elius (RS ddeoclipe. 
"Minha experiencia de nota 10 na no carro alegorico da comissao de I'rente, mon- 1

20 mil), o produtor Jose Fortes (RS 10 mil) e comissao de I'rente da Mangueira me ajudou tado no cavalo c \otido de Sao Jorge. Sou um

propria Fernanda (RS 10 mil). muito", di/ia a coreograla Debora Colker, en- apaixonado pela lua, e por extensad, por Sao HBPK; ^
tre um berro e outro de sua luncao de dirctora Jorge", di/ia o cantor-compositor l.enine, um ' f J

I'.nquanto a cantora; no melhor esti o Ne- dc harmonia. O mangueirense Ivo Meirelles era dos fundadores de outro bloco carnavalesco
gumho da Beija-Flor, soltaya gntos de gucrra Q meslre (je Materia do grupo Funk n'laia. en- carioca I'amoso. o Susaco dc C'risto, do Jardim pEyP^
de cima do carro de som. incitando a moderni- fe Q la Chacaj simba\a, nao se sabe Botanico. "O Susaco tem aquela coisa de vein- W/f
dade a sambafunkear. o|destaques destilavam. ^ 

que> na aja jos modernos de Porto Alegre. ca-meu-bem que nem as escolas de samba tem MBBE 
'

.,.cxfjyie ,asc'!,no °,ro ,na"Vk:1'' Mistura alegorica das tendcncias culturais per- mais hoje , relletiu. ja exduindo a escola de dia I6/6.domingo: lesballetsc.de la b./hetmuzieklod
,.,J 

0 ll\com )indS como ir a^a ,\ 
horns tantas, apareccram o Vereador bemanda do raciocinio. Sem saber como dell- "la tristeza complice"-b6lgica

.immense, a tarde. som da Fernanda A*) Sirkis> como qucm passaVa casualmen- nir um dos carros alegoricos, um anjd enonne ¦
denials , resumia. A seu tado. a drag qumi da Apoteose, e o cantor-composi- com fisieo perfeito, Lenine soltou: "E Sao Se- .
Rose Bombom. locutora da FM Gay. evoiuia \. 1 . , .' »i,i.t^ i'.n.»ir.»-initsih* v -m-iinrrtr 'WMMPI i|
maquiadi'sinia, de maid e casaco dc motoqueiro. ^Faust0 F'aw^u-uni d^aul#da muf*< ^,3^ ¦ f° 1^®^'
"111 anos saio na Apoteose. vai ser lacil desfilar Hermano V,anna e Fernanda, translor- com o aciipuntunsta. .

agora", dizia Bombom. O DJ Marlboro arran- "ia»do 0 lu8ar 
J freiru° 

^'»ba-funk Darnel

jou um tempo entre os 12 (!) shows que da por de ?ouza, filho de Iktmho, comandava o pes- k-wlll
fim-de-semana. "Tenho 1.95m. sou maior do ^al da Companhia Aerca de Dan^a nas alas do O 

MickeV teill 18 bRhw
que o Romulo Costa no funk carioca". comen- lorro cearcnsc e dos malandros canocas, cn- BBBK>& * --^SB
tax a. "O funk e hojc o ritmo jovem mais popu- quanto na ala policiaivtralicanteN meninas de DOI1S ill'gll IHCIltOS I a 17/6. segunda-feira: cia. vicente saez-"regina mater"-
lar do Brasil. nao existe outro. F. a Fernanda phssadas com escopetas a tiracolo se ba- , 

Yiaaem de 4a. espanha-scapinorotterdam- "kathleen" -holanda
costuma ir aos bailes. so pra dancartestemu- lancavam, todos vcstidos ccmi osjgurmos cria- . a .
nha\a Marlboro. "\'ou meMiio. Subi muito em dos P°r Claudia Ropke, mulher de Marcclo U pFlllieirO CleleS
baile de morro, nao como uma atra^ao especial. 'i,s- 

"Marceld me deu uma bronca por eu ter ' _ ' 
p-rara

mas como publico 
". conleria Fernanda, que escolludo uma roupa deexecutivo paulista para u 4U4W & ' theatre municipal do rio ae Janeiro

indica as festaS charm Soul Rio, na antiga scde ele. Ia todo mundo bonito e eu a>sim burocra- ^ a vencja, a partif do dia 20/05, nas bilheterias do teatro
do Flamengo. no Morro da Viu\a, c do Bola tico!"\ ria Claudia, diante do protesto do man- ^ e pelo sistema Ticketronics nas lojas Select credenciadas.
Preta, no Centra, aos interessados. do. tel • 0800-21-1115

A porta-estandarte Selminha Sorriso, da Os<^rros alegoricos toram con^liguidos com iijiprOprio 
para menores de 14 anos

Bcya-Flor, dc vestido "Bandeira do Brasil a Acadenucos da Rocinha. a viradouro t oferecimento

peruca black, eonfessava: "So ouco samba no I'nidos da Ponte. que no ano que \em homena- .>v mmbb
Ciirnaval mesmo. O resto do ano gosto de pop. geara as cantoras Fernanda Abrcu. Marlenc f * 

^ ijJCk' ' -•'•tm.'wmv. . mHH
funk", sOrria bonito. O rotciro do clipe e de El/a Scares, com o enredo Da lata de lixo no '$0^1 BwEtords 1WSP •• v AR1 'PON

Fernanda, do marido Fuiz Stein, que tambcm /«.vi» da lata. "Fui as>esM>rada pelo carna\alcs- ver.dg antecisada pelos ¦*££—-J-— -i
» * < i *t- i » /*' 1L i A j. nir ZT"^Xv CnftOfiS ArnGfiran O MINISTERIO DA SAUD£ ADVERTE:

dingiu a peva. de Marcelo las. destaque no co Joao Calheiros, da Lnidos da Ponte. p. j toil) 263 0066 d9 2'a£' fumar pooe causar cancer do pulmao.
carro aleeoricocomo o tipieoexecutivo paulis- montar essa miniescola de samba com tudo BronquitecbOmcaeenrsemapulmonar. j• ¦•= .. .. ... . , ...... r , t „ xi^ir (' -rtiiito-. I7n30icmprci,0 SJorcrca aas 0" ju io i.s. TS~T
ta. e do antropologo Hermano Vianna. Her- que tinha direito , disse Fernanda. Sun oormir qVu^m NcrapwumpedKodequciju *4#
mano deu boas dicasf como o grupo funk da ha dois dias. a produtora Claudia Kler coman-

põqucr. c que não estão riem Bm : |
aí se você trabalhou a semana '
inteira esperando para namo- ttHK ($?
rar no fim de semana. Para
esses, a prioridade máxima
são os amigos, sem os quais ^ 

"'.«j

não conseguem viver, c ai de ¦ffiajflpBj
você se fizer uma pequena rc-
clamação que seja. Vai ser • i
chamada de controladora. I^Kln^
castradora, dominadora. pos-
sessiva. e por aí vai. Resulta-
do: se você pretende continuar . {' • -<:
com ele. tem que ser com-
preensiva e programar seu fim
de semana com as amigas ou
com a família ah esses ho- ^^BÊÊÊm
méns.

Mas às vezes — vamos ser
justas - - eles são uma paixão. 

'•

Quando por algum motivo o ¦

programa deles é desmarcado. Ty!
não c uma delicia quando vo- Vi ^ Jcê está cm casa. jade creme na \\l <, /
cara c os cabelos molhados. • " 

/
receber aquele telefonema VV ^ -
inesperado e ma-ra-vi-lho-so \
di/endo: "Se apronte que da-
qui a dez minutos eu passo aí
para a gente jantar." As que
estão sem namorado 1 frustradas — não compreenderão.
jamais, o prazer que ê um telefonema desses. Mas ela sabe:
trata-se de uma grande prova de amor, e quanto a estar pronta
em dez minutos, qual o problema? Sendo rápida e tendo um
bom secador de cabelos, uma mulher realmente apaixonada e
que dá valor ao homem que tem não está pronta em de/
minutos, mas em oito. Estamos falando de uma mulher de
verdade, c claro.

Existem uns tão Carinhosos, que fazem de tudo para agra-
dar; desde ir ao shopping sabado para ajudar a escolher um
sapato até convidar sua mãe para almoçar fora, e desse você
nunca tinha ouvido falar (aliás, nem eu). Mas tem aqueles
insuportáveis, que não podem ver uma mulher sem que não
comecem, imediatamente, a fa/er charme. Para esses, deveria
ser permitida a tortura, cm todo o seu horror, com direito a
pau-de-arara e choque elctrico. c você só teria o poder de dizer
"chega", 

quando quisesse. Aliás, se laia tanto na relorma do

código penal, que alguém ¦ uma mulher, ê claro poderia
dar essa idcia. E, se se candidatasse á Presidência da Repíibli-
ca, teria os votos de todas, todas as mulheresdo país.

Voltando ao Dia dos Namorados, se você estiver se sentin-
do muito triste por estar so/inha. faca um exercício de memó-
ria e lembre-se de tudo o que aquele namorado — aquele te
fez sofrer: pense nas ve/es cm que se sentiu a mais infeliz das
criaturas, e ainda por cima achando que ele era o único
homem sobre a Terra e que depois dele vocc não iria, nunca
mais. achar outro parecido e isso aos soluços; como mulher
é boba, não?

E dê graças a Deus de não estar mais com ele. mesmo
estando sozinha, afinal, esse famoso Dia dos Namorados é
apenas uma data que inventaram, e o importante mesmo ê
estar bem, mesmo que o coração não esteja explodindo de
felicidade.

E compre um vestido novo afinal, nunca sc sabe.

O Dia dos Namorados está chegando e você esta sem
nenhum — mas que tragédia. O que fazer para não cair na
mais profunda depressão por não ter a quem dar um presente,
e sabendo que não vai ganhar um só botão de rosa de
ninguém? Fm problema.

\h. é bom ter uni namorado — nesse e cm todos os dias da
vida; mas que seja uni dos bons — namorado que vive
esquentando a cabeça da gente, que só traz preocupação, esse
é melhor não ter. Afinal, homem é para fa/er a gente feliz c
alegrar nossas vidas — não para a/ucnnar. E por falar nisso,
vocc. que está toda feliz porque tem um, que tal é ele? Seja
sincera: sua vida é um paraíso, ou você tem ás ve/es vontade
de dar um tiro nele, se tivesse a ccrte/a dc que não ia ser presa
(e que ele não ia morrer)?

Ah. os homens podem ser tão deliciosos e as vezes tao
insuportáveis. Tem os que ficam de telefonar c nao telefonam;

Fabrizia Oranatlori

Fernanda Abreu roda clipe

de desfile e chama passistas
e destaques a sambafunkear

WDKI I UIZ UARRpS
A modernidade atravessou o túnel e ancorou

na Passarela do Samba. Foi um desembarque
chocante, 110 maior grome da Terra, com direi-
to a porta-estandarte pop. funkciros Eipônicos.
policias||ra(ipantes, poeta vestido de São Jorge
e cantora despida só com bandeirinhas do Bra-
sil e biquini. Na tarde do domingo, quem pas-
sou peito da Marquês de Sapucai sentiu o
ritmo e viu 11111 pouco da filmagem do novo
clipe da cantora Fernanda Abreu. Brasil è n
pais do sitinguc. Iiit do CD Da lata. "Mc inspirei
na música Aquarela brasileira, do Silas de Oli-
veira. Quis mesmo fabricar uma escola de sam-
ba. com as gores verdef amarelo e prata, carros
alegóricos. \ árias alas. baianas etc,", dizia Fer-
nandinha, com uma imponente peruca azul á Ia
James Brown e bandeirinhas brasileiras pelo
corpo lodo. um visual setentista criado pelo
estilista Gilson Martins! Orçado em RS 70 mil.
o clipe bateu o recorde do similar de Marisa
Monte para a música Segue o seco. gravado ano
passado, e que havia custado RS 60 mil. A
verba só foi possível graças ao pool entre .1
gravadora FMI (RS 30 mil), a grife Elius (RS
20 mil), o produtor Josc Fortes (RS 10 mil) e a
própria Fernanda (RS 10 mil).

Enquanto a cantora, no melhor estilo Ne-
guinho da Beija-Flor. soltava gritos de guerra
de cima do carro de som. incitando a moderm-
dade a sambafunkear, os destaques desfilavam.
O ex-craque vascaino Roberto Dinamite, da
Ala do Rio, combinava como ir a Vasco e
Fluminense, a tarde. "O som da Fernanda e
demais", resumia. A seu lado. a drag queen
Rose Bombom. locütora da FM Gay. evoluía
ntaquiadésiina, de maiô e casaco de motoqueiro."Há anos saio 11a Apoteose, vai ser fácil desfilar
agora", dizia Bombom. O DJ Marlboro arran-
jou um tempo entre os 12 (!) shows que dá por
fim-de-semana. "Tenho l,95m. sou maior do
que o Róniulo Costa 110 funk carioca", comen-
tava. "O funk è hoje o ritmo jovem mais popu-
lar do Brasil, não existe outro. F. a Fernanda
costuma ir aos bailes, só pra dançartestemu-
nhava Marlboro. "Vou mesmo. Subi muito em
baile de morro, não como uma atração especial,
mas como público 

". conferia Fernanda, que
indica as festas charm Soul Rio, na antiga sede
do Flamengo, no Morro da Viúva, e do Bola
Preta, no Centro, aos interessados.

dia 13/6.quinta-feira: quasarcia. de dança - "versus"-brasil

wim vandekeybus/ultima vez - "mountains made of barking"- bólgíca

Fenumati Abreu, de Btiiulcira do Brasil, se disse inspirada em Silas de Oliveira

dava três câmeras (uma moderna stèady cain. a
eàmera portátil que produz imagens cm mo\ 1-
mérito sem trancos, e outra, russa, de 16 mili-
metros) que transformarão a agremiação do-
mingueira em uma verdadeira escola de samba
nas telinhas da TV "A Fernanda me fez uma
safade/i Não me avisou que eu estaria sozinho
no carro alegórico da comissão de frente, mon-
tado no cavalo c \esiido de São Jorge. Sou um
apaixonado pela lua. e por extensão, por São
Jorge", di/ia o cantor-compositor Feninc, um
dos fundadores de outro bloco carnavalesco
carioca famoso, o Suvaco de Cristo, do Jardim
Botânico. "O Suvaco tem aquela coisa de vem-
cá-meu-bem que nem as escolas de samba tem
mais hoje", refletiu, já excluindo a escola de
Fernanda do raciocínio. Sem saber como deli-
nir um dos carros alegóricos, um anjo enonne
com físico perfeito, Lenine soltou: "F São Se-
basiião do Rio de Janeiro antes de se encontrar
com o acupunturista!".

Liberdade.de São Paulo", disse Fernanda. Da
comissão de frente, com mantos baseados 11a
arte de Arthur Bispo do Rosário, à enorme
Bandeira do Brasil, carregada pelas mães das
26 modelos da Elite, que viraram misses esta-
duais na Avenida, o Grêmio Recreativo Samba
Funk Brasil obteve nota 10 110 quesito melhor
vídeochpc. "Minha experiência de nota 10 11a
comissão de frente da .Mangueira me ajudou
muito", dizia a coreógrafa Débora Colkcr. en-
tre um berro e outro de sua função de diretora
de harmonia. O mangueirense Ivo Mcirelles era
o mestre de bateria do grupo Funk nTata. en-
quanto o poeta Chacal sambava, não se sabe
por que. na ala dos modernos de Porto Alegre.
Mistura alegórica das tendências culturais per-
de. A horas tantas, apareceram o vereador
Alfredo Sirkis. como quem passava casualmen-
te pela Praça da Apoteose, e o Cantor-composi-
tor Fausto Fawcett, um dos autores da musica,
com Hermano Vianna e Fernanda; transfor-
mando o lugar em terreiro samba-funk. Daniel
de Souza, filho de Betinho, comandava o pes-
soai da Companhia Aérea de Dança nas alas do
forró cearense e dos malandros cariocas, en-
quanto na ala policiais-traficantes meninas de
saias plissadas com escopetas a tiracolo se ba-
lanças am. todos vestidos com os figurinos cria-
dos por Cláudia K.opke, mulher de Marcelo
Tas. "Marcelo me deu uma bronca por eu ter
escolhido uma roupa de executivo paulista para
ele. 'Tá todo mundo bonito e eu assim burocrá-
tico!'", ria Cláudia, diante do protesto do mari-
do.

Os carros alegoricos foram conseguidos com
a Acadêmicos da Rocinha, a Viradouro e a
Unidos da Ponte, que no ano que vem homena-
eeará as cantoras Fernanda Abreu, Marlene e
Elza Soares, com o enredo Da lata de lixo a<>
luxo da lata. "Fui assessorada pelo carna\ales-
co João Calhetros, da I nidos da Ponte, para
montar essa miniescola de samba com tudo a

que tinha direito", disse Fernanda. Sem dormir
há dois dias. a produtora Cláudia Kler coman-

dia 14 e 15/6.sexta-feira e sábado: dança olodum! - "xirê"

ghettofiginal dance company - "jam on the groove" - usa

dia 16/6.domingo: les ballets c. de Ia b./tíet muziek lod
"Ia tristeza complice"- bólgica

O Mickey tem 18

bons argumentos

rio Viagem de 4a.

O primeiro deles

é que é de graça.

dia 17/6. segunda-feira: cia. vicente saez- "reginamatei

espanha - seapino rotterdam - "kathleen" - holanda

theatro municipal do rio de janeiro
á venda, a partir do dia 20/05, nas bilheterias do teatro

ô pelo sistema Tícketronics nas lojas Select credenciadas,
teL: 0800-21-1115

A porta-estandarte Selminha Sorriso, da
Beija-Flor, de vestido "Bandeira do Brasil" e
peruca black. confessava: "Só ouço samba no
carnaval mesmo. O resto do ano gosto de pop.
funk", sorria bonito. O roteiro do clipe ò de
Fernanda, do marido Fui/ Stein. que também
dirigiu a peça. de Marcelo Tas. destaque no
carro alegórico como o típico executivo paulis-
ta. e do antropologo Hermano Vianna. "Her-

mano deu boas dicas, como o erupo funk da

impróprio para menores de 14 anos
oferecimento

venda antectpaca p
cartões Amrican E
(011) 263 0066, de
d3S 8ti30 às 18b30.

o MINISTÉRIO DA SAUD£ ADVERTE:
FUMAR PODE CAUSAR CÂNCER DO PULMÃO,

BRONQUITE CRÔNICA E ENRSEMA PULMONAR
Os outros 17 não tem preço Nâo perca

o Viagem Nem por um pedaço de queijo
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rj Q passo-a-passo para entrar no mercado

Necociar com os paises do Mercosul esta mais facil, de do, mas ainda nao domina o assunto, Hupe recomenda os

fato Ainda assim, as opera?oes de comercio exterior reque- cursos de curta duragao do Sebrae sobre irnportayo e

rem certo preparo dos Impresarios que desejam embre- exportable. Para auxiliar esses mannheiros de pnmeira

n r7e no famo "E 
preciso por exemplo. conhecer temas viagem, Oportunidades preparou um resume das principals

como qualidade e embalagem" diz Marco Hupe, gerente medidas necessanas a importse exportaQao de produtos

de Comercio Exterior do Sebrae, RJ. A quem esta comegan-

srssri^
importar produtos e inscrever-se no Re- mitirao a hberasao dos produtos. p - Exterior 

(Sisco- Registro de Exportagao (obtido junto ao

fesrssiMK usssasgiagprrfsl-A
<**¦«*faTajn^rrs i «¦.HH«.* ¦ *****.«
flfm l TSS.mr^>m 1 i preciso preparar »ma ftmra pro /™. fase Jc *» documcjlos nc-

Receita Federal do local onde os produ- • contendo todas as parucularidades gcon- CCSSarios a negociacao da operate> junto
¦ No contato com o exportador, deve- . 

e^verem fms de rcgislr0 e jes- \ didoes da venda. Nesse documento, preci- a0 banco. Esses documents sao: Fatura
rao ficar definidos os produtos a serem imprcscmdlvei 

que 0 exporta- : sam constar: caracteriza?ao do possivel COmercial, Saque ou Cambial (representa
importados,bem como os pregos, asicon- Drovidencie um certificado de origem : comprador, descri?ao do(s) produto(s), 0 tUulo de credito da operagao), Certifi-
digoes de pagamento e a modaMaae ae dQ 

^ ^ |&m os dutos para i condi<;6es de pagamento. embalagem de cado ou Apoiice de Seguro, Fatura ou
transport^ pela qual a mercadona chega- ^ 

qs fiscais do Merco. | apresentaqao e de transporte, prazo de yisto Consular (so e e.xigido em alguns
ra ao pais. Em seguida, o exportador M ,llerta 0 consultor Reginaldo Gam- : entrega, prego, tipo de embalagem, pra/o paises), Conhecimento de Embarque.
deve enviar, via fax ou correio, uma la u- » 

d- ^ nos cursos de impona. : de validade. transporte e seguro interna- Carla de Credito (quando a opera?ao lor
ra projorim que formalize a cotagao dos > m . - 

q Sobrae ; dona| etc. Concluida a fase de cotagao. condfgda sob esta condigao), Certifica-
produtos. B coma entrada em vigor do Mercosul, • exportador aguarda um pedido oHcial dos de Ongem da Mercadona. Bordero

A proxima etapa e pedir, na agencia j-ora Q „re(,0 nomial das mfitoadorias, o • por parte do importador. ou Carta de Entrega. A copia 
|)rotoco 
a- .

do BB onde a empresa estiver registrada, iniportador so precis desembolsar as ta- 5 ¦ A proxima etapa e a preparagao da da Jeste ultimo papel (um lormulario gJtalaaJllTl IliM
a Guia de Importagao. 0 documento de- xas ajfandegarias e as despesas de trans- : mercadona e dos documentos necessanos f0rnecido pelo banco com o qual esta 1263-2525
ve ser preenchido com todos os dados que norte para a maior parte dos produtos. : a execugao da encomenda, tanto para tins negociada a operagao, onde estao _——
envolvem a operagao. No grupo das excegoes, ha 874 itens, i de transporte como tambem para a nego- reiacjonados todos os demais documen- Scb,1'"' RJ._ J0??0 782020_

Apos a emissao da guia pelo banco, incluindo alguns componentes de compu- j ciagao 
tos), representa a prova do exportador de Fi^ ' 292'3939

importador pode autorizar o embarque tadores e tambem certos itens alimenti- : ncc^' 
n.f' (uh nois indica seus ter cumprido seu compromisso de nego- 276-0330

*>¦ 1 -gl-;;;
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entrar no mercado

Sebfae/BJ

Não pode sor vendido separadamente
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TELEFONES ÚTEIS

ExportaçaoImportaçao

Negociar com os países do Mercosul está mais fácil, de
fato. Ainda assim, as operações de comércio exterior reque-
rem certo preparo dos empresários que desejam embre-
nhar-se no ramo. "É 

preciso, por exemplo, conhecer temas
como qualidade e embalagem", diz Marco Hupe, gerente
de Comércio Exterior do Sebrae. RJ. A quem está começan-

do, mas ainda não domina o assunto, Hupe recomenda os
cursos de curta duração do Sebrae sobre importação e
exportação. Para auxiliar esses marinheiros de primeira
viagem, Oportunidades preparou um resumo das principais
medidas necessáriasf importação e exportação de produtos
do Cone Sul.

O primeiro passo para quem deseja
importar produtos é inscrever-se no Re-

gistro de Importadores e Exportadores
da Secretaria de Comércio Exterior (Se-
cex), que funciona junto a algumas agên-
cias cadastradas do Banco do Brasil
(BB).

No contato com o exportador, deve-
rão ficar definidos os produtos a serem
importados, bem como os preços, as con-
dições de pagamento e a modalidade de
transporte pela qual a mercadoria chega-
rá ao país. Em seguida, o exportador
deve enviar, via fax ou correio, uma fatu-
ra pro forma que formalize a cotação dos

produtos.
A próxima etapa é pedir, na agência

do BB onde a empresa estiver registrada,
a Guia de Importação. O documento de-
ve ser preenchido com todos os dados que
envolvem a operação.

Após a emissão da guia pelo banco, o
importador pode autorizar o embarque
das mercadorias. Cabe ao exportador en-
viar o Conhecimento de Embarque e a

Fatura Comercial, documentos que per- j
mitirão a liberação dos produtos. :
1 Quando as mercadorias chegam a Al- •
fãndega, o importador ou um despachan- |
te aduaneiro deve preencher a Declaração |
de Importação e seus anexos. E preciso j
que os documentos sejam entregues à j
Receita Federal do local onde os produ- :
tos estiverem, para fins de registro e des- :
pacho. 

"É imprescindível que o exporta- j
dor providencie um certificado de origem ;
do pais de onde vêm os produtos para
que tenha os benefícios fiscais do Merco-
sul", alerta o consultor Reginaldo Gam-
ba, que dá aulas nos cursos de importa-
ção e exportação do Sebrae.
¦ Com a entrada em vigor do Mercosul,
fora o preço normal das mercadorias, o
importador só precisa desembolsar as ta-
xas alfandegárias e as despesas de trans-
porte para a maior parte dos produtos.
No grupo das exceções, há 874 itens,
incluindo alguns componentes de compu-
tadores e também certos itens alimenti-
cios. O fim geral das taxações só deve
ocorrer em 2006.

¦ Em primeiro lugar, o exportador tam-
bém precisa registrar-se junto ao Sistema
Integrado de Comércio Exterior (Sisco-
mex), que funciona na Secretaria da Re-
ceita Federal.
B Após o contato com o importador, e

preciso preparar uma fatura pro forma,
contendo todas as particularidades e con-
dições da venda. Nesse documento, preci-
sam constar: caracterização do possivel
comprador, descrição do(s) produto(s),
condições de pagamento, embalagem de
apresentação e de transporte, prazo de
entrega, preço, tipo de embalagem, prazo
de validade, transporte e seguro interna-
cional etc. Concluída a fase de cotação, o
exportador aguarda um pedido oficial

por parte do importador.
¦ A próxima etapa é a preparaçao da
mercadoria e dos documentos necessários

; à execução da encomenda, tanto para tms
i de transporte como também para a nego-
; ciação junto aos bancos. O Pucking Lisi
\ — necessário para o desembaraço das
! mercadorias na saída, pois indica seus
: volumes e conteúdos, e na chegada da

encomenda ao seu destino — é um desses
documentos. Também são necessários:
Registro de Exportação (obtido junto ao
Siscomex), Nota Fiscal e Conhecimento
de Embarque.
¦ Embarcada a mercadoria, inicia-se a
fase de preparação dos documentos ne-
cessários á negociação da operação junto
ao banco. Esses documentos são: 1-atura
comercial, Saque ou Cambial (representa
o título de crédito da operação), Certifil
cado ou Apólice de Seguro, Fatura ou
Visto Consular (só é exigido em alguns

países). Conhecimento de Embarque.
Carta de Crédito (quando a operação for
conduzida sob esta condição). Certifica-
dos de Origem da Mercadoria, Borderô
ou Carta de Entrega. A cópia protocola-
da deste último papei (um formulário
fornecido pelo banco com o qual está
sendo negociada a operação, onde estão
relacionados todos os demais documen-
tos), representa a prova do exportador de
ter cumprido seu compromisso de nego-
ciar.

Americanos estão de
bem com o franchising
Três quartos dos franqueados
americanos estão satisfeitos com
seu negócio e, se consultados,
recomendariam o franchising
para parentes a amigos. A
conclusão — que contradiz
previsões de um abalo de
confiança em relação ao sistema
— e de uma pesquisa divulgada
na última quinzena pela revista
Franchise Times. 0
levantamento foi feito pela
F.rdos and Morgan, que colheu
opiniões de uma amostra de mil
franqueados.

A compra

Bons negocios Mercosul

m Pequenas empresas

também se beneficiam

de vantagens do acordo

I.AR1SSA MORAIS
!í enos de um ano e meio depois de

1VJL entrar cm vigor, o Mercosul —
mercado comum entre o Brasil, a Argen-
tina, o Uruguai e o Paraguai — já se
apresenta como uma perspectiva inteires-
sante para as empresas brasileiras de pe-
queno porte. Cerca de 1,5 mil pequenos
empresários fluminenses já participaram
das rodas de negócios que o Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas do Estado do Rio de Janeiro
(Sebrae-RJ) tem organizado, quase men-
salmente, no Rio ou em Buenos Aires —
onde mantém um escritório desde 93.

Isso sem falar nas oportunidades que
firmas de estados mais próximos dos nos-
sos parceiros do Cone Sul, como Rio

Grande do Sul c São Paulo, estão tendo.
Além de não precisarem pagar impostos
de importação, têm um custo baixo com
transporte de mercadorias.

Uma pesquisa realizada recentemente
pela Associação Brasileira de Franchising
revelou que 9,4% das franquias brasilei-
ras já atuam no Mercosul e outros 65,3%
têm planos de seguir seu exemplo. A rede
de locadoras de veículos Localiza c a
cadeias de idiomas Fisk são dois exeni-
pios de franquias brasileiras bem-sucedi-
das na região. Na Argentina, ambas estão
em primeiro lugar nos mercados em que
operam. Por sinal, o filão dos cursos de
idiomas é um dos que se destacam entre
os que brilham desde que o tratado come-
çou a valer. Professores de espanhol, no
Brasil, e de português, nos demais países,
estão faturando bem.

Quem apostava que o mercado co-
mum só influenciaria os negócios de

grandes empresas pode dar o braço a
torcer. Pequenas como a Soctecplast, cs-

pcciaüzada na colocação de pisos de epó-
xi; a Milano, que torra, mói e comerciali-
za café, e a Miami Gift, importadora de
presentes, estão ai para confirmar o quão
proveitosos podem ser os contratos com
parceiros do Cone Sul.

"Aos 
poucos, as pequenas estão sc

adequando à nova realidade .imposta pela
globalização 

", diz Marco Hupe, gerente
de Comércio Exterior do Sebrae-RJ. Se-
gundo ele, a entidade trabalha para fazer
com que a relação entre a participação
das 4.5 milhões de pequenas empresas
brasileiras no comércio exterior cresça em
comparação à participação delas na eco-
nomia — mais de 48% da renda nacional
e 20% do PIB. "Na Alemanha, as empre-
sas de pequeno porte respondem por
90% das exportações do pais. Aqui, du-
rante muito tempo, essa porcentagem,

que hoje é de 10%, ficou estacionada em
5%.".

A maior parte dos negócios fechados
nas missões comerciais do Sebrae-RJ com
parceiros do Mercosul é com argentinos,
principalmente de Buenos Aires. A cada
15 estrangeiros que participam dessas
missões, apenas umjDii d_ois-niVj :>ão pof-
tentmJ^Uij normãr se levariiios em con-

Ta que, só em área, a Argentina è quase
sete vezes maior que o Paraguai e mais de
15 vezes maior que o Uruguai.

As diferenças econômicas não são mo-
tivo para que o mercado dos nossos dois

primos pequeninos seja desprezado. Pelo
contrário. Em agosto de 95, o Sebrae
abriu um escritório em Montevidéu e, até
o final do mês, deve inaugurar uma filial
na capital paraguaia.

Continua na página 3

em 125 lojas e
um faturamento

de US$100
milhões. É

assim que a
cadela de

fastfood Bob's

planeja fechar o
ano. Em 95, a

rede, que acaba
de comprar 27

lojas da carioca
Big Burguer,

faturou US$ 82
milhões em suas
79 lanchonetes.

Empresários gaúchos
lideram renegociação
Os micro e pequenos
empresários gaúchos superaram
os paulistas na procura ao
Banco do Brasil para renegociar
suas dívidas com a instituição.
Dos RS 131,5 milhões gastos até
agora pelo banco para
regularizar os créditos em
atraso, RS 20,7 milhões foram
usados em municípios do Rio
Grande do Sai.

Feiras do Sebrae têm
saldo de R$ 1,1 milhão
Os 172 expositores que
participaram da IV Expo VR'96
e da III Feira de lnformatica de
Volta Redonda, organizadas;
simultaneamente pelo Sebrae RJ
entre 29 de maio e 2 de junho,
fecharam negócios de RS 1.1
milhão durante os cinco dias dos
dois eventos, que reuniram 100
mil visitantes no Pavilhão de
Exposições da Ilha São João, em
Volta Redonda. Entre as
novidades apresentadas ao
público na feira de informática,
destacaram-se as promoções na
venda de computadores e a
oferta de uma modalidade
inédita de acesso à Internet.

! 276-0330
Senac-RJ ; 256-2640
SenaiRJ 284-1322

A8F RJ 263-2525
0800 782020
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Treinamento: heroi ou vilao CHEZ NET MAIL KUMONA A & CIA : MICHOU ; SYSTEMS BOXES ;
oasu'o I' MARriTiiSAN jr.* na. ou ncm niesmo adota a nova postura. O projcto  

,. i fracassa e comoja a ca?a as bruxas: 0 Ireimmenlo Dofinicfiodo i vendade caaade • restaura^ao • TVpor :alugueldecal*asc cunwde

P 
eslcs quase 20 anos dc atuacap na area ac 

pofoi bm-fcilo... Epreciso'teireinm 0 pessnul... negbcio massas • especialldade : de riscos em : assinatura : matematlca e
treinamento de marketing/vendas, tivc a A tendencia nas empresas dc sucesso e que \ congeladas : omcrlpcs plntura : dintwiro para o : ^P00*8, com

oportunidade de observar no mercado uma quei- jetor dc treinamento'atue como uma Consultbria. : automitlva ^xteriore.,®lrfSlrl{Lrto
xa constanie por parte dos responsaveis por trei- Envolva-se c comprometa-se com o projeto. aju- : mensagana etc.; 08

namento: e muito comum rcsponsabihzar-se o trei- dando< desdc 0 inicio, na formula?ao dos progra- ...r- 
~ 

cn jjte.l ^ ! nt1Kmll j MB5mirir • RS rmlI 
"

namento pelo fracasso de um determinado progra- mas de treinamento, alocaQao de recursos, men- j Capital inidal*; Rssomii j |n(o^°ado : MM*" 
• 

RS55m" : R$1mil

ma ou produto. Qual sera a nazaodisso. suraQao de resultados, agindo como se fosse um —
E simples: falta de envolvimento e comprometi- $<x-io, co-responsavel pelos resultados finais. Mas Taxade : R$iOmll : R$23mll • R$ 5,9 mil n4o R$20mll : ovalordeS

mento. Envolvimento dos responsaveis pelo trei- £ imprescindivel que todos {lopilown) estejam en- Franquia j : informado . matiiculas
namento, desde o inicio da elaborate do projeto yolvidos e comprometidos com esses resultados. ; - - : • 

: De : IZ : IJTZZ i
de um novo programa ou produto. e comprometi- De nada adianta implantar-se uma nova pes- Taxade ; ndocobra : : R$ 

i informado : aavondas imaoMitdadw
mento dc todos os envolvidos. prmcipalmente da tura. uma nova cultura, com objetivos a longo.me- : : : :
ultadiregao,comoobjetivodo treinamento. dj0 praZ0i se nao se adequar os instrumentos r__-_

A, vezes. por culm do proprio |ko»I de dimeim,rajao dc rcSutodo|c#h»an<io com as : -«*» : i ">oM" 
! 

*%£." 
\

treinamento que nao esteve envolvido desde o mesmas cobran^as lmediatistas. 0 Idmimstrador M ^ ^ 

inicio e recebe, depois de tudo pronto, a incum- tem que ter jogo de cintura para continuar obten- Funda?So : 1992 i 1983 i 1994 i 1993 • 1992 19T7
bencia de desenvolver um programa e treinar do resultados, sem perder de vista o programa de ; — 

: 1995 j 1^3 | 1995 
' 

1977
todo mundo, com verba limitada (poucos veem mudanijas, , . t tranchisinq ¦
ireiivimento como investimento) c para ontem. E preciso colocar 0 treinamento em seu devnto  ;  ~
Omras vivos ale quo consegucm purlicipar no lugartV.rc.namento nao 0 o modnh^r do Nomemd. : ; Zjrtg*. :
desenvolvimentb e elaborar um bom piano de salvar a empresa em qualquer situagao. Mas tarn- !5_
trcin imento e preparar a equipe adequadamente. ban nao e o handidoi responsavel por tudo o que Contato/ : Ney Pelxoto | Ricardo Elmirene F«"wndo : J8'"1 ^friano :

- lalta i'm mullas empresas. o compromelimen- nao csla bem na empresa. E apenas mais um -one ; (««) : mgm ; gg : fa" 1 "SfT

Sto, em ceral da alta dire^ao. que enxerga as element||da equipe que so trara bons resultados 293.7374 : 218-1818 531-6611 851-0214 : 887-1869
ncccssidiides de mudan(,'as, fa/ um diseurso per- se estiver bem integrada. e com total apoio da alta 7—
I'pitn m is nao muda sua forma de agir. Nao se ditpcao. 'Valor minimo necossArio para invastlr em InstalagSes, equipamento. mobill^rio e ostoque inicial.

compromete com as mensagens passadas pelo trei- Este valor nao inctui Investimontos com ponto comerclal, relormas ou capital de giro.

namento e. quando a equine percebc isso. abando- rSiffinio drfrsmamonfo Unisys Brasli —.— *¦ '¦ '•—— ''; >*¦"'—-—
Fonle: Franchising ¦ Quia do Oportunidados ¦ Institute) Franchising

(SOCIO (A) - PARCEIRO (A) PARA 0 RIO DE JANEIRO'") 
"^agenda "OfunECA

Empresa gaucha procura parceiro (a), socio (a), Foiras:
para desenvolver - vender lranquias no RJ, area 11 a 14/7 Ci-o nniiio 10 tas-ao dos programas de demissiio outros trabalhos grallcos. A artis-

nrestacao de servicos. Capital p/ estoque R$ 21.500,00. IV Feira da lndustna e Comer- 1 1 anGUld lcl \oluntarut nos orgaos do govemo ta plastica batana Goya Lopes.

non/ , «. Tl do de Quissam^# Parque de 1 , 
J 

fb cstado. Banco do Brasil e ou- conhccida pela decora^ao que tc/
Li^ar Zo/-/oUO C/ IVir. rieemann. J Exposes Renato Carneiro da cp or\rpr»np tras instituigoesPAs pessoasque- no Palaao da Alvoraiki com suas

 
Silva. lnforma?Ses: (0247) 6S- CipiV^HUW rcm )nvotir suaN „uteni/a«;6es estampaicom motivos afros, tam-

 i]Q5 t num negocio ja testado econheci- bem decidiu sc preparar para ser

11 cl CSCOlcl do pelo consunudor, pois utna Iranqueadora Ela tem uma
BfgfflSTBit 11»1 SemlnArios: mencSv alirma 0 consultor do lista de franqueados intea-ssados

18/6 1 s An Sebrsie. As pesquisas da enlidade scus produtos para
Condu/indo a Rede de Iran- s\i \ \ih»K \primenalA- K|Cntiriciiram saria- empresas lia. l'>pai»ha. Alemanha e Jajxio.
qu,as - H°M M,clul •?? ?AT co,a llc 1 rdnquia d° pals t0me??1 com potencial para oferaer Iran- O Programa de Folagao de
!° 

A;s0CiaVu; Brusile,r;'•' l^u,n;,r na sc,nai,a passada quia, mas sem preparo tecnicopa- Eranqueadores loi dividido em
MH111 if Franchising. Infonnagoes- (0.111 em Salvador, graves de um acor- cmrur nesU> t dc ncg6ci„ „|U, m6du|0s com a duravao de
5S9BS5SSBBBBSSI 573-94%. de coo^^a^m- l)reparo x proposui 

.!a 240 boras 0 curso cusla RS
Se voce possui algum capital Cursos: \po?o I NIicro'c°Pequenas \iin- ^ <¦' PrePiirar raicros' 74?: cn!

proveniente de indenizaQao ou de outra fonte, 11 a 13/6 ' 4,, Baj„ , (Schrae BA) e a n;t> 0 mcdu,s «tt*presiis mt|psa- de Rn 300. A tscola de Franquia
voce nao pode se dar ao luxo de errar. Como montar seu negocio com Wviajao Bnisileira de 1 ranchi- ^ adolar a fra,^uia P°"t tam^ vai ofcr,cjt: esL° ano'

^sucesso 
— Workshop Iran^cao s ¦ 1 a B diia (\B1 BA) 'Videia de \enda para expamlir sua rede mais dois curscfe Um e o Progra-

em hotel de ltatiaia Informa- 'LL,'. v,  Antonio de lojas O projeto piloto te\e ini- ma de Formagac||| Licli®ado-
1 liiljlflIBgoes. 325-6650 ou 983-0521. ^( 

'IU, ' 
((conNU|Uh cio em de/embro e terminou du- res de Ponto de Vendas. com 40

ria a; ^bra;MBA c 
"aumentar 

I ranl*a , cira Baiana de. horas' para 40S 
cn,prc^ #

Este c o momento cerlo pura voce se proparar para as ex.gencms, ResPons ibilidade Civil Bincana numcro de Iranqueadores brasileif ™ fcwrc,r0< COm ,l 11Plo™a,-ao teni um produto e ekntela, mas
ntudanqas e oportunidades do mercado ataai. Kesponsat lhdadt Lml bancana nruu 

nvtlmente no Nordeste de oito empresas do estado que |a „ao possuetn estrutura para for
A START, utilizando-se de uma metodologia de trabalho inovadora, - AsMKi.ii.ao tk. B.mc«>s no t s- • ! M " ' 

estao capacitadas para se torna- mar a franquia. Neste caso, elcs
desenvolve o seu potencial empreendedor, priorlzando as tado do Rio de Janeiro Inlor- 1 !KO,.i' a,. rein pre--I'ranqueadorav sao preparados para montar uma

caracteristicas individuals, para garantir o seu sucesso empresarial ma^ocs: 253-1538 ™aie\>fim 
do alfo^^f^dlaa X nova turma. fomiada por fedc dc MUlUh lojas. com in-

Participo da paiestr.. mtrodutona gratuita; 24/6 a 19/X 30 mil franqueaclos de cvrca de de/- empresarios, come<,-ou no dia vestimen|0 de no tnaximo RS 10
O T ART Tel. (021)325.6650 - 983 0521 No||cs de Orgamento, Admi- i[C, n„j cmpa's;is, 15\ dolus de 30 de maio e vai desenvolver os mil, para se consolidate e depots

J ¥ Av. das An^ncas,P3333ey 508 - Buna nistr.n,ao Fmaneeira. Licitafoes capital estraneeiro que rccebem cursos ate de/embro. O programa entrar para 0 mercado de fran-
s«>//<,>»//\jm ser^rutuic Rio do Janeiro c Contrutos - I unda^uo Jouo brusilciros mynlth's no valor c^tu clividido ctii duas paries: led- quias. O oulro curso c dingiuo as

Goulart lnforma?6es 253- tie I. 3 bilhoes. por ano, "Que- 
nc't e nratica que sera reali/ada 

'pevsoas 
fracas que tem recursos

4"'s  ,li'"!ro'IJ,.™"T  
&SST",t

- |? 9 ¦ fwwjj W - 5 -priieirtipasso foi idente- «• speck d«. consu ttiria. Na fase final dos programas,
j 

' ; I i T i HI Marketing, Finan^as e Recursos car as etftesas baianas edqf po- Alunos Um dos partio- os emprevtrios sao levados pelo
M| I n k 1 H l lumanos -- -LAG I'l (. Rio In- tcncial 

pat a nc tornarem fran- panics e o empresario Leandro Sebrae as foiras c outros eyentos
m J 1® BH> III fonaaijoes: 529-9453 9454 94. queadoraSe e de|xns consencer os Proeni;a, dono de uma grafica ra para ganharem experiencia no

 empresi'tnos de que este e um Nnn pjj;| computadori/ada, que pode mercado. A turma deste ano sera
Correspondencia para o su- negocio. Segundo Sergio Antonio, Sl_.r instalada em 10 metros qua- lan^ada oficialmente durante a

RraraBHHHTTinHHHHH plemerito."Oportunidades deve a Iranquiaaindae pouco conhccida drados, coin investinfnto ma\i- Feban/97. Mas. cerca de 20 em-
ser enviada para a redavao do pelos empresitn'tvi ngdestinos ^ d , 6s nu| a depender da pres.in<| baianos ja terao os pri-

[unnr 

a r.x/il 17 AH A I 
J0RNAL W) B^S,L na :V divul^t° lk> um 

quantidade de equipamentos. meiros contalos com as empresas
MUSI f A C I VI LIZ AD A I M. m 6- atKlar, em Sao unportante para que elcs posMm a >ua Hc de franquia na Feira da ABF que

& INFORM AC^AO RELEVANTE I ^S;t"X(0:T) "C O 
"nou-se 

amda impnmir ate 500 cartoes de visita sera realizada em Sao Paul^ dc

sat UMNO | 585-4428. mais atraente a partir da implan- em apenas cinco mintito-. alem de Ma — disk 

INFORME PUBLICITARIO
—1 1»CARTAS

Profoitos, omprosfinos, profissionuis liberals, univorsittirios. t? mtertts&ados. ttm yauwttr a mi'lhorid da quaiidadt? de v»da do jovt*m
reunem mj. ritt 4,»6 dt» julho pr.6xtmo. txi Centrode Convenc6es do Hotel GlOfia, no R»o de JarKwo. p^ita discutirem«debaterem a partx:»pi*c.k) 1 \

|ovem no mercado do trabalho. sua capacitacao, a qlotkilizasdo « sous retle*os no empwyo e os rnecanrsmos pat a gerac^o de ernp<ego ^ Jr^ncij no 6tas»l Ccmti tem.i Juvontude Empre<go o Cupacitacdo para o Empreoo acontecera o Encontro Ndaonji de T^cntcos etn , . • *7 V" / o / / /JiHftrntude oryanc.tdo pe««» Fundap.io MUDES/IJ pTdflCllISiriCj ^,L \ / / / 9 / 1 l\
Programa Sou dona da SQl, uma empresa / \\ ^ Hi 7 °JI)

Dia 04 07/96 - Quinta-Feira do jovom de Coasultoria C IrdnaniCfltO dc in- / X III Cl- [?!iSessao Inaugural Palwsuanie Marcos Fofmiga Funda^ao Roberto Mar mho rIirn,;lf- , „ t,l4WiaP;« ,\t> v*ih.»r mi'tk f // jp//
P.tlfstia- O novo mundo do trabalho 3 Painol ALTERNATIVAS DE TRABALHO E RENOA NO IUmUlK*U t gOSiana at Saixr qU4l> \ ^ \A 1/ \ 

* Sl /fOti'dvo Otscutir o processo de globaltzacao»' suas impircacdet. na BRASH ti|X>S dt' frUIKluitiS (Ic IrcillU- /s^dinamicit do trabalho t? no perfil dos trabalh&doitrs Objetivo Dtscutir altefnattvas para ttatKi!t>o e renda e posstbilidades • # «t \ 1 ///1 Painol O JOVEM NO NOVO MUNDO DO TRABALHO de st'u aptoveitamento pelos jovens flKIUO (JUC eXBUni. i \\ /1 / / )Objetivo Debater imphcac6es do novo mundo do trabalho no que se Palestra Formes alternatives para gerac&o do emprogo e run- (Mtiristrhl T 11)10. BilStUS. SlUlUl fi'- \ / \J fit
retere aos requisitos do acesso e desempenho dos joyens da oil V #/ / /
Palestra A funcdo social do trabalho Palestranto Jos^ Rosa de Atxeu Vale -Sec Estadual de Trabalho rt'Ml~i\lQ, lli' JUflllfO/ / • ! i ° i /P.iW'Stra An<iliso das estntisticas do comport emento do mer- CE V TCSDOStii C dlk AilUI Ncilicf ? diri'tOf 7^1, I/ /cado de trabalho Palestta Reciclagem uma alternativa para gerac^o de empre \ r ... *11'^ L/ ' "*/ /• •/ ^/- / 4 * /Palestrante Su/ana Soch<K/ewsk» DIEESE/SP go da VlTkt iTUIKIlNnji ^» /m* 1 """' \_ym o / / J ° * 1 I iPalestra O trabalho g a roalidado urbana t» rural Pales tr antes Arxirfc VHhena - Pesquisador CAPPES UFR I xistCHl VlirioS tlPOS dc frUU- \ *-• t. "' j/ ~J m , flLU
Palestrante Juarez BrandSo Lopes - Assessona do Ministro do Tra Palestra Incentivos e Financiamontos , v \ I M' f /*/ *
halho Palestrantes (|U1US UC IrCinuniCnlO. nO IllOriKTl- J / / /I / ° Vo flPal^tta A legislacflo do trabalho e a juventudo S6nia Lt«bn« Cale BNDES q niuior lllinKTO SO COHCClUni / 11 I vS \\ If / / / / IPalestrante Tama da Srlva Pereira Prof' de Direito da PUC. RJ Mana Helena do Rego MontewoGoncalves B^mco da Mulher v ' " ^ f II J* | \ Vl "i f' /°/ /Palestra As politicas de emprogo para a juvontudo SEBRAE RJ FlllS UrCtlS UC KjIOIBUS C lIuOnTlkUlCtl. V Ij // it *N
Palestrantt- Jo5o Carlos Alexim - Diretor da OIT no Brasil Dia 06 -07/96 ~ Sabado ( TCSCC tUllbciU O SCUITlCntO dc in- \ 11 // >4V,^» 1
Dia 05 07 96 - Sexta-Foira Palestra O papel do mumcipio na gera^^o de emprego k r \ II j I ^ /II / IT- Painol THAHALHO t EDUCACAO PROFISSIONAL DO renda lortnatlC.1 par.l Cnans'.b VJ \ill lltll J II I / 11JOVEM Pliiestiante Angela Font,-?. Respon«Avel Nuch-o de fconom... restUnO'QOS tipOS, de aCOttlO Com O \ IL / / \J"S1 EftObjetivo Examinar desafios do novo mundo do trabalho co^ocados Local do IBAM , n .1 . _ i. II y /r x \r^ 71 —»
aos sistemas/modelos de educacao baan.a e prohssronal dos jovens Palestra A sociedade crvil como agent© das politicas e servi (jUUl uU AsvOCUi^liO nrilSllCim UC V / I \Palestra O sistema oducativo e a dindmtca do mercado de <?os para|ovens f r int'hisino (it) Rio lie Janeiro n 1 / S\ 1 lrNw \ I 7 |Vl rtrabalho Palest,ante. Roberto Rezende - Dnetor do CENTEC/Ct \ m o ^ \ \ r \ ' f- r ! tl 4V—^ArS\ ^Palestrante Nassim Gabriel Mehedff Secretano de Formacao e Objetivo Aptesentar e disc utir a importune ia das miciativas loca»s na (ABr KlOr CullClli^lO prC-inUntll - 4DeMmvolvimento Profissional do MT geracao de e(T>prego e renda h th\ sittCf CnsillO dc infOriTUlticilPalestra As novas tecnologias o a transformacAo do mercado 4° Paioel EXPERlfcNClAS PARA GERAQAO DE EMPREGO v'- !l . / . ^2i PmhaivLldliS cilllSrUS dcdo trabalho renda para cnan^b e adultos; ensino de C0rreC30 la0 '. Ddlx, . ' " • vPalestrante Roberto Boclm Diretor Regional do SENAI/RJ Objetivo Drvulgar e incentrvar projetos d« inicwtivasjocais htlv'UUS CSCOlil dc 2" &H1U C CUTSO r , . COltierClO 0 miSSOCS COmerClUIS. 'V
Palestra Trajetbrias Profissionais no Mercado de Trabalho Experidncia Intornacionol Chrle Jovem - * ' , AO COIltrUriO do QUC IOI PUDII- i nut' flinfiorKl flil AvPalestrante Luir Antdnio Ciuz Caruio CIET Projetos Oestaques Tres Municipios pa^mUOriO JXira Vestibular. CSCOlU , ? , nLrt.u t P ^ ? rt .1: 4' .So a 

'
Palestra O papel da Educacao a Dtstancia para a capacitacdo Conclusdes |o QjpyO prcpiinUOTK) 

L%luv) Hti Ulllnul CUlv,<tO ui \Jpil l^csidciltc WllSOn, I04( I - andvir,
Tabela de precos para o Encontro para lUWpubtico; ensino de a Business Qua[U> na0 e tem em ku cadastro de clientes

„ n. n-i , 30 6 a„o5 30 mformatica para cnancuv Ueina- a PnnKira e!#^ a ab"r 
^ fipresas amencanas. holandesds.

Apart rs" 58300 h$ w3oo Rs 698 00 mento na area de inlbmiatica e tortos \irtuais no 10 a t !» c«>panholas e areentmas. entre elas
fflrlf rv St 

"t|S administracao. e treinamento em- 
^ 

Legal 
^ a Trimble (GPS). ADMCIBM;

Semhosped rs 180.00 Rs 235.00 rs 290.00 prcsaruil cm produtiNtditdc. Pshj }. . Trico Clotia SuntiaEO & Cintrainformacdes Fundac^o mudes . %r m... irtx^nu*nu>s si>brx! o coin uma clicntcla lntcrnacional. - .
R •»tsuroMiiw«» 116 ?& sis2503a2506,Bot^'d lu nw,!> igS ^ 0 Crs| do tnlyk0 dc ,|1VU|. Bigraf, Norplan e Naarden. O te-

Tet (021)542 8086 F0x tozi i54t 4292 assunto entre em cvHitato win a W lunVto ao traoaino Ot UIVUI I
a\BF Rio pelo telcfone 263-2525 ga»;ao reali/ado junto ai>. consu- lefonc para contato e 5.i.-54~.(

Lembra daquela empresa

que você sempre

oensou em montar?

OPORTUNIDADES
JORNAL DO BRASIl

Guia de Franchising

Treinamento: herói ou vilão KUMONMAU
BOXES

CHEZ : COLOR CAR
MICHOU i SYSTEMS

MASSA
& CIA

venda de
massas

congeladas

casa de ; restauração
especialidade : de riscos em

em crlpes pintura
automHlva

TV por
assinatura

Definição do
negócio

náo
Informado

não
informado

Capital iniciar: rs 50 mil

não
informado

o valor de 5
matrículas

Taxa de
Franquia

45% das
mensalidades

nio
informado

6% «obre
as vendas

5% do : R$ 200/mês
faturamento :Taxa de não cobra

royalties :

2% sobre as : não cobra
vendas

Taxa de náo cobra nâo cobra náo cobra
propaganda |

Fundação
Início do

Iranchising
1 própria :1256 franquias

3 franquias
Jairo Adriano j Takco

da Silva : Nlshimura
(011) (011)

851-0214 : 887-1869

2 próprias : 44 franquias
12 franquias |

2 próprias
7 franquias

Número de • 1 franquia
unidades

Elmirene
Faria
(062)

218-1818

Fernando
Vlllarino

(011)
531-6611

Ricardo
Marques

(021)
293-7374

Contato/ : Ney Peixoto
telefone (0245)

234527

"Valor mínimo necessário para investir em instalações, equipamento, mobiliário e estoque inicia)
Este valor não inclui Investimentos com ponto comercial, reformas ou capital de giro.

Gerente do Treinamento Unisys Brasil
Fonto Franchising ¦ Gwa do Oportunidades ¦ Instituto Franchising

EURECA
S0CI0 (A) - PARCEIRO (A) PARA 0 RIO DE JANEIRO

Empresa gaúcha procura parceiro (a), sócio (a),

para desenvolver - vender franquias no RJ, área

prestação de serviços. Capital p/ estoque RS 21.500,00

Lioar 267-7806 d Mr. Heemann.

Feiras:
11 a 14/7
IV Feira da Indústria! § Comer-
cio de QuissamiÉm — Parque de
P.xposiçòes Renato Carneiro da
Silva. Informações: (0247) 6S|

outros trabalhos gráficos. A artis-
t.i plástica baiana üoya Lopes,
conhecida pela decorarão que fez
no Palacio da Alvorada com suas
estampas com motivos afros, t.mi-
bem decidiu se pa-purar para ser
uma franqueadora. Ela tem uma
lista de franqueados intea-ssados
cm levar seus produtos para a lta-
lia. 1 apanha. Alemanha e Japão.

O Programa dl Fofflação de
(ranqueadòres lot dividido etn
(É p)odulos com a duração de
240 horas. O curso cíista KS
2.400J dividido cm oito parcelas
de KS 300. A Escola de Franquia
também vai oferecer, este ano,
mais dois cursos. Um é o Progra-
ma de Formação de Licenciado-
res de Ponto de Vendas, com 40
horas, para os empresários que
têm uni produto e clientela, mas
não possuem estrutura para for-
mar a franquia. Neste caso, eles
sào preparados para montar uma
rede de pequenas lojas, com in-
vcstimento de no máximo RS 10
mil, para se consolidar, e depois"
entrar para o mercado de Iran-
quías. O outro curso è dirigido as
pessoas físicas que têm recursos
disponíveis e querem investir num
negocia produtivo.

Na fase final dos programas,
os empresários são levados pelo
Sebrae as feiras e outros eventos
para ganharem experiência no
mercado. A turma deste ano sera
lançada oficialmente durante a
Feban/97, Mas, cerca de 20 em-
presirioS baianos já terão os pn-
meiros contatos com as empresas
de franquia na Feira da ÀBF que
será realizada em São Paulo, de
19 a 22 deste mês.

tação dos programas de demissão
voluntária nos órgãos do governo
do estado. Banco do Brasil e ou-
Iras instituições. "As pessoas que-
rem investir suas indenizações
num negócio já fgstado e conheci-
do pelo consumidor, pois suscita
menor", afirma o consultor do
Sebrae As pesquisas da entidade
identificaram várias empresas
com potencial para oferecer Iran-
quia, mas sem preparo técnico pa-
ra entrar neste tipo de negocio

Preparo A proposta da
escola e preparar micros, peque-
nas e médias empresas interessa-
das em adotar a franquia pontos
de venda para expandir sua rede
de lojas 0 projeto piloto teve ini-
cio em dezembro e terminou du-
rante a feira Baiana de Negócios,
em fevereiro, com a diplomação
de oito empresas do estado que ja
estão capacitadas para se torna-
rein pre-franqueadoras

\ nova turma, formada por
dez empresários, começou no dia
30 de maio e vai desenvolver os
cursos até dezembro. 0 programa
está dividido em duas partes: teó-
rica c pratica, que será realizada
dentro das empresas, como tuna
espécie de consultoria.

Alunos I m dos partici-
pantes é o empresário Leandro
Proença. dono de uma gráfica rá-
pida computadorizada, que pode
ser instalada em 10 metros qua-
drados, com investimento máxi-
mo de RS 65 mil, a depender da
quantidade de equipamentos.
Neste espaço, a sua empresa pode
imprimir até 500 cartões de visita
em apenas cinco minutos, alem de

Franquia ja

se aprende

na escolaSeminários:
18/6
Conduzindo a Rede de I ran-
qttias Hotel Meliá. São Pau-
Io. Associação Brasileira de
Franchising. Informações: (011)
573-9496.

MARI 1 \ GOMES
SAI v \IX)R \ primeira fs-

cola de I ranquia do pais começou
a funcionar ha semana passada
em Salvador, ^traves de um açor-
do de cooperação técnica assina-
do entre o Servido Brasileiro de
Apoio as Micro e Pequenas 1 in-
presas da Bahia (Sebrae BA)' | a
\ssòciação Brasileira de I ranchi-
smgda Bahia (ABI BA). A idéia,
do economista Sérgio Antônio
Souzà Pereira, que presta consulto-
na ao Sebrae, BA e aumentar o
numero de franqueadores brasilei-
ros, principalmente no S®dçste.

Dl acordo com dados da As-
sócias,ão Brasileira de I ranchi-
fíjjig, ate o fim do ano. o pais tera
^0 mil franqueados de cerca de
três mil empresas, 75% delas de
capital estrangeiro que recebem
dos brasileiros ruytihics no valor
de l. SS | bilhões, por ano. "Que-

remos reverter este quadro . diz
Sérgl§ Antônio

O primeiro njpso foi idcntili-
car as empresas baianas com po-
tencial paia se tornarem Iran-
queadoras, e depois convencer os
empresários de que este e um bom
néüòcio. Segundo Sérgio .Antônio,
a franquia ainda é pouco conhecida
pelos empresítrios palestinos e a
divulgação de um trabalho sério e
importante para que eles possam
acreditar no sistema.

O mercado tornou-se ainda
mais atraente a partir da implan-

Se você possui algum capital
proveniente de indenização ou de outra fonte

você nâo pode se dar ao luxo de errar.

Cursos:
11 a 13/6
Como montar seu negócio com
sucesso Workshòp Transição
em hotel de Itatiaia Informa-
çôes 325-6650 ou 983-0521,

24 e25/6
Responsabilidade Civil Bancária
— Associação de Bancos no Es-
tado do Rio de Janeiro lnfor-
maçôes: 253-153S

24/6 a 19/X
Noções de Orçamento, \dmi-
nistração financeira. Licitações
e Contratos 1 undaçào João
(ioulart Informações: 2531
4618.

Este i! o momento certo pura vocó se preparar para as exigências,
mudanças e oportunidades do mercado atual.

A START, utilizando-se de uma metodologia de trabalho inovadora,
desenvolve o seu potencial empreendedor, priorizando as

características individuais, para garantir o seu sucesso empresarial

Participo dn palestra introdutória gratuita:
Tel. (021)325 6650 ¦ 983 0521

e mall: part»ers@iis com bi
Av das Àménca!;. 3333 31 508 - Bnna

Rio de JanoiroSo/ufâtspitrti ser£T\in*ie

12/8
Marketing. Finanças e Recurso;
Humanos —1AG PI C Rio ln
formações: 529-9453 ^4^4 9455.

Correspondência para o su-
plemento Opurtunidades deve
ser enviada para a redação do
JORNAL DO BRASIL, na \v
Brasil. 500j 6" andar, em São
Cristóvão, Rio de Janeiro - CFP
20949-900, ou para o fax (021)
s\s.442\

INFORME PUBLICITÁRIO

lados, embaixadas, câmaras do
comércio e missões comerciais. A
empresa, que funciona na Av.
Presidente Wilson, 164,12" andar,
tem em seu cadastro de clientes
empresas americanas, holandesas,
espanholas e argentinas, entre elas
a f rimble (GPS). ADMC/IBMÍ
Trigo Clotia, Santiago & Cintra,
Bigraf, Norplan e Naarden. O te-
lefone para contato é 532-5473.
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Argentina 
lidera contratos

¦ Negociação cora empresas portenhas mudam os rumos vislumbrados pc* firmas fluminenses antes de o tratado entrarem^*

Importação, representação e formação
de joint-Yciiturcs. Esses são os três princi-
pais tipos de negócios que as pequenas
empresas brasileiras têm íechado com fir-
mas dos paises do Mercosul, principal-
menti as argentinas. Os contratos muitas
vezes mudam completamente os rumos
comerciais que vinham sendo vislumbra-
dos antes de o tratado comercial entrar
cm vigor, cm janeiro de 95.

Foi o que aconteceu com a Sotect-
plast. empresa de pequeno porte que
atuou por quase três décadas na fabrica-
ção de tintas especiais para a indústria da
construção naval. Com o declínio da ati-
vidade no Brasil, a firma se viu obrigada
a atuar em novas frentes. Um plano que
só pôde se concretizar após o inicio do
Mercosul foi comercializar epóxi líquido,
um produto novo no mercado brasileiro e
fabricado a bom preço na Argentina.

Representação — Em outubro do
ano passado, o diretor da empresa, Eber-
harti Jabornegg. participou de uma mis-
são comercial do Sebrae a Buenos Aires,
onde fechou um contrato para ser repre-
sentante exclusivo no Brasil de uma fabri-
cante argentina do produto. Depois que
começou a receber o epóxi importado, a
Soctoplast já fechou sete novos contratos
e aumentou o seu faturamento em 25%.

Outra que se bcneficou da negociaçao
com uma empresa argentina foi a Milano.
especializada na torrcíação de café. A
firma, que está ha cinco anos no merca-
do, fechou uma parceria com a empresa
argentina Hilo e, em dezembro do ano

passado, recebeu as primeiras maquinas
de preparo de café expresso. "São Mui-
pamentos de grande qualidade e um pre-
ço cerca de 15% inferior ao do produto
nacional ", explica Ana Maria Milano.
diretora-geial da empresa.

Importação — A Miami Clilt, em-
presa de comercio de importados, princi-
palmente presentes e artigos da linha es-
portiva, está negociando a compra de
produtos argentinos para vender no Na-
tal. "No ano passai® vendi muita coisa
da China, mas agora, com a facilidade de
importar da Argentina, acredito que sera
vantajoso comercializar produtos desse
pais", diz Ronaldo Silveira, gerente-geral
das duas lojas que a Miami Gift tem em
Alcântara, distrito de São Gonçalo. No
fingi do ano passado, ele participou de
uma missão comercial do Sebrae a Bue-
nos Aires e agora mantém contato com
meia dúzia de empresários portenhos pa-
ra analisar produtos e negociar preços.

A Cacau, uma pequena firma de co-
mércio exterior, é outra das que estão em
fase de negociação para importar alimen-
tos da Argentina. Ricardo Pientznauer.
um dos sócios da empresa, se diz empol-
gado com as facilidades de comprar do
pais, sem ler que pagar IP1 sobre merca-
dorias. Suas únicas queixas sao contra a
lentidão com que a Alfândega costuma
trabalhar quando esta em "operaçao tar-
laruga" e lambem contra a burocracia
que faz. com que a aprovação para a
importação de uma mercadoria leve. no
mínimo, uma semana.
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Negócios da

China para

o Cone Sul

JOSt: MITC III 1 t
PORTO At IGRF — A pequena indús-

tna Consoni, de Rio Grande, a 310 quilo-
metros ao sul da capital gaúcha, com 14
funcionários e produção mensal de cinco
mil peças de uniformes profissionais, esta
se envolvendo num negócio de milhões de
dólares, ao fazer uma joint-venture com
uma das maiores fabricantes mundiais de
maquinas de costura industrial, a Xan-
xong de Xangai. China (1S fábricas, seis
mil funcionários, mais de 1(X) tipos dile-
rentes de maquinas). Já existe um pré-
contrato de criação de uma nova indús-
tria, a Consoni-Xanxong, para instalação
de uma unidade de máquinas de costura
industrial, com toda a produção destina-
da ao Mercosul.

No dia 7 de julho, o dono da pequena
empresa gaúcha, Gilberto C onsoni, rece-
berá a diretoria da indústria chinesa, já
depois de ter recebido três contêineres
(USS 100 mil cada) das primeiras expor-
tações da China. A nova indústria em
Rio Grande produzira pés e tampas de
máquinas de costura.

Esse negocio, nascido da contiança
criada entre empresários chineses e o gau-
cho Consoni, também presidente da Fe-
deração das Pequenas e Médias Empresas
do Rio Grande do Sul. e um exemplo da
intensa atividade que envolve parte das
250 mil pequenas e médias empresas gaú-
chas com o Mercosul. embora de maneira
geral de forma mais pulverizada.

Consultas - Nenhuma entidade em-

presarial possui os valores globais dos
negócios em andamento, até porque os

pequenos empresários temem alertar con-
correntes. Mas só a 1 rade Point de Porto
Alegre (associação criada pela prefeitura.
Federasul. I íergs, Sebrae e BRDE) regis-
tra 1.100 consultas mensais de negócios,
duas vezes e meia mais que os 400 pedi-
dos mensais existentes ate janeiro de
1995, quando o Mercosul começou na

prática. Mais de 60% das consultas são

para negócios das pequenas e médias em-

presas para o Mercosul.
Os maiores negócios estão nas áreas

da alimentação, metal-mecánica e conlec-
ções. Mas não há limites para os negó-
cios: a pequena indústria Zacca, de Santa
Cruz do Sul, a 148 quilômetros de Porio
Alegre, esta exportando cadeiras para a
Argentina, graças também ao Balcão de
Negócios implantado pelas entidades em-

presariais gaúchas em Buenos Aires. Ali,
esse escriiorio tem vitrine de exposição
dos produtos e assessoria técnica.

Preços pouco

competitivos

são problema
SANDRA H xt III

S \0 PAU o — O Mercosul e uma
porta de negócios para empresas de pe-
queno porte, muitas delas do interior do
estado. A Conectores e Sistemas, tabn-
cante de mecânica fina para telecomuní-
cações e teleinformática, de Santos, en-
controu na Argentina uma válvula de
escape para a queda dos negócios no
mercado interno, nos últimos anos O
mercado brasileiro de telecomunicações
esta em recessão desde os anos §0. Nos
seguramos com o Mercosul , diz Mario
Lubhner. presidente da empresa.

No ano passado a Conectores faturou
USS 632 mil com exportações de compo-
rienles para a Argentina Este ano a pre-
visão é de exportações no valor de USS
700 mil, para um faturamento de USS 2,5
milhões A empresa exporta para a Ar-
gentina desde 1992, fornecendo compo-
nentes para as subsidiárias da NEC, Sie-
mens, Alcatel e Ericson. Desde que o
acordo do Mercosul entrou em vigor, as

perspectivas de negócios licaram ainda
melhores.

Mas a empresa demorou dois anos
namorando o mercado até fechar seu pri-
meiro negócio. Os primeiros contatos lo-
ram feitos cm 1990. na feira de Eletrônica
que se realiza anualmente em Buenos \i-
res. Segundo Lubliner, em outros setores,
como têxtil e alimentos, as empresas bra-
sileiras estão enfrentando dificuldades
para fechar negócios no Mercosul. Em
abril, ele participou de uma Roda de
Negócios, em Buenos Aires, junto com
representantes destes setores.

Dificuldades O empresário
Wanderley Moreno Tracastro, dono da
Petit Biscuit. fabricante do conhecido bis-
coito Goiabinlut. e um dos que esta tendo
dificuldade para entrar no mercado ar-
gèntino. 

"Já fizemos contato com 20 em-
presas de varejo e nenhuma deu respos-
tf", diz. Tracastro, A Petit Biscuit tem
capacidade para exportar 20 toneladas
por mês mas não encontra compradores
"Nossos preços são pouco competitivos,
pois o custo da embalagem é alto", diz
ele. As embalagens brasileiras, segundo o
empresário, têm qualidade superior as
argentinas mas acabam inviabilizando a
exportação dos biscoitos

"O Mercosul é bom para os outros
parceiros do acordo", diz I raeastro. Se-
gundo ele, na Roda de Negócios realiza-
da em abril, ele sentiu que os participan-
tes tinham mais interesse em exportar
para o Brasil do que adquirir produtos
brasileiros.

— JORNAL DO BRASIL
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Cresce a 
procura por 

cursos de espanhol
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m Tradicionais escolas

de inglês também se

rendem ao novo filão
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O 
Mercosul também faz a festa de
professores e cursos de espa-

nhol. Só no Rio, a demanda de alunos
cresceu em até 100% depois da abertu-
ra do mercado, no inicio de 95. E este
filão está atraindo até tradicionais cur-
sos de inglês, como o GCAA, que
resolveram investir também no espa-
nhol. Setores estratégicos de algumas
empresas também se mobilizam para
que seus funcionários estudem a lín-
gua. já que passaram a negociar com
empresas latino-americanas. Uma das
que estão vivendo esia experiência é a
Unisys Eletrônica, multinacional ame-
ricana de informática.

Segundo Edson Villalba, responsá-
vel pela coordenação dos programas
de línguas da Unisys, a prioridade, no
momento, é que tenham aulas os fun-
cionários que já estejam tendo contato
com empresas do Cone Sul. O analista
de sistemas Francisco Monteiro, de 40
anos. é um desses funcionários e há 6
meses estu estudundo cspunhol dentro
da própria empresa. Ele tem aulas três
vezes por semana, com duração de
uma hora e meia cada uma e não paga
nada por isso. "Viajo muito para dar
suporte técnico a empresas de outros
países e está sendo fundamental estu- Alunos iniciantes do Fi.sk Méier acreditam que o investimento que estão fazendo para estudar espanhol terá retorno garantido

dar espanhol", diz Francisco.
Tem muita gente embarcando na

onda do Mercosul. A secretaria Vanda
Moreira, de 28 anos, e a estudante de
Direito Adnenne Márcia Pires, de 23,
são da mesma turma de espanhol ini-
ciante no Fisk. Méier e dividem a espe-
rança de que com o Mercosul muitas
portas sejam abertas profissionalmen-
te para ambas. Tanto Vanda quanto
Adrienne sempre detestaram o inglês .
mas com o espanhol a história é bem
diferente. "Adoro a língua espanhola,
porque, além de ser parecida com a
nossa, é calientediz Vanda.

Com o crescimento do mercado dos
cursos de espanhol, as franquias tam-
bém se multiplicam e parecem uma
ótima opção de investimento. Para
abrir uma do CCAA, por exemplo, é

preciso ter RS 50 mil. O retorno vem
em 18 meses. Hoje, um em cada cinco
alunos do CCAA estuda espanhol, o
que corresponde a 20% do número
total de alunos da rede. Quando o
espanhol começou, o curso tinha 60

professores para atender a essas tur-
mas; no momento, são cerca de 140.

O estudante de engenharia Carlos
Eduardo Ribeiro Almeida, de 20 anos.
se formou em inglês pelo CCAA, em
94, e agora voltou ao curso para estu-
dar espanhol. "Com o Mercosul hou-
ve um aumento na solicitação do espa-
nhol no mercado e é importante saber
a segunda lingua mais falada no mun-
do", diz Eduardo.

C(



T Sl ( ib'NDA-1 I IK A. 10 Dl JUNHO 1>1; J1'1"'
jornal DOBRAS,.. OPORTUNIDADES ___

ENTREVISTA/RENATO BRAVO

do comum das r eg iocs Serrano e Ceiuro-Norle do de negdciol e sobrevivencia empresarial. tsperamos

Estado do Rio, laiigado dia I", em Nova Friburgo. Um que sirva de incentivo para outras regides e quepossa-
de seus menlores I principals entusiastas, o secretario mos, num futuro proximo, apreseniar os resultados

de DesenvoMmenio Econdmico de Nova Friburgo, deste traballto para outros estados", diz Bravo.

Nelson Perez
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ROSA LIMA
O que é o MercoSerra?
O MercoSerra é uma idéia que nasceu

,cJa necessidade de fortalecer os municípios
da Região Serrana e Ccntro-Norte do Es-
lado do Rio. É uma proposta de parceria
cõm o empresariado através do diálogo,
aproximação e entrosamento, na busca de
caminhos e alternativas, em prol do desen-
volvimento econômico da região. São 14
os municípios envolvidos: Nova Friburgo,
Petrópolis, Teresópolis, São José do Vale
do Rio Preto, Cachoeiras de Macacu, Bom
Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Duas Bar-
ras, Sumidouro, Carmo, Sanla Maria Ma-
dalena, São Sebastião do Alto e Trajano de
Morais.

Quais são seus principais objetivos?
O MercoSerra tem como objetivo con-

gregar as forças econômicas e as potência-
lidades desses municípios, estabelecendo
um grande intercâmbio comercial, incre-
mentando negócios, novas parcerias, mais
empregos, além de criar meios facilitado-
res. a fim de atrair investimentos. Propõe
ainda a troca de informações, o aperfei-
çoamento comercial e de tecnologias e a
promoção de oferta e procura de bens e
serviços. A proposta do MercoSerra é a da
uilião de todos os municípios envolvidos,
visando alcançar um modelo econômico
próprio, que seja um facilitador de negó-
cios. Para tanto, propõe a organização e o
planejamento de iniciativas que posssam
flexibilizai tarifas e impostos, além de isen-
ções e benefícios, a fim de estimular e
acelerar o processo de modernização ne-
cessaria às empresas da região.

De que forma se planeja atingir esses
objetivos?

O MercoSerra é constituído sob a forma
de agência de desenvolvimento, com um
Conselho Deliberativo e um Conselho
Executivo. O Conselho Deliberativo é for-
mado por representantes do Poder Público

- as prefeituras, e Privado — I irjan. asso-
ciáçòes comerciais, sindicatos, Sebrae. Cã-
mara de Dirigentes Lojistas, empresários
etc. Serão também admitidos iodos no
MercoSerra. Temos o seguinte planeja-
mento para alcançarmos nossos objetivos:

I ) diagnosticar o perfil dos 14 municípios
(realidade e expectativas atuais e futuras de
negócios, o que produzem, o que podem
produzir etc); 2) estudar as leis orgânicas
dos municípios envolvidos, a fim de mon-
lar o Estatuto do MercoSerra. constando
propostas a nível de impostos e tarifas e
oferecendo vantagens operacionais, tribu-
tárias. estruturais e de mercado: 3) promo-
ver encontros de negócios inicialmente
com os municípios do MercoSerra e poste-

exemplo de união e força

¦ Congregar as forças econômicas c as potcncialida-
des de 14 municípios fluminenses, estabelecendo um

grande intercâmbio comercial, incrementando negò-

cios, novas parcerias, mais empregos, além de criar

meiosfacilitadores afim de atrair investimentos. São

estes os principais objetivos do MercoSerra, o merca-

do comum das regiões Serrana e Centro-Norte do

Estado do Rio, lançado dia I", em Nova Friburgo. Um

de seus mentores e principais entusiastas, o secretário

de Desenvolvimento Econômico de Nova Friburgo,

Renato Bravo, conversou com o Oportunidades sobre

esta iniciativa, inédita no país, que deve beneficiar

cerca de 10 mil empresas, no prazo de um ano, e
aumentar em 20%, com o realinhamento de mipostos e
tarifas, a arrecadação dos municípios envolvidos. "O

MercoSerra è wn projeto de parceria, oportunidades
de negócios e sobrevivência empresarial. Esperamos

que sirva de incentivo para outras regiões e que possa-
mos, num futuro próximo, apresentar os resultados
deste trabalho para outros estados", diz Bravo.

riormente fibra ouiros, nao só fluminenses
mas também de outros estados; 4) elaborar
o Plano Estratégico do MercoSerra; 5)
constituir e implantar um plano de ação
para alcançar as metas e objetivos do ira-
balho. fundamentado numa política de re-
sultados; 6) criar mecanismos para aumen-
tar o poder de 'competitividade da região,
consolidando e fortalecendo o quadro eco-
nómico dos municípios envolvidos, e par-
tindo depois para o mercado nacional. To-
da a infra-estrutura profissional, adminis;
trativa e operacional do MercoSerra estará
a serviço das empresas, oferecendo o su-
porte; necessário para a instalação de in-
dústrias, núcleos de comercialização e ser-

viços. inclusive fornecendo estrutura de
apoio em consultoria.

Quantas empresas deverão ser beneficia-
das e com que mercado consumidor poderão
contar?

A nossa comunicação tem como objeti-
vo alcançar todos os selores da economia
que visem negócios e gerem empregos, ole-
recendo oportunidades para aqueles que
desejam colocar o seu produto ou o seu
serviço no mercado. Acreditamos qtie num
prazo de um ano possamos trazer benefi-
cios para 10 mil empresas. Inicialmente
contamos com um mercado consumidor de
um milhão de pessoas, que poderá expan-

dir-se de acordo com a qualidade, o preço
| as oportunidades.

Como o MercoSerra deve funcionar na
pratica?

Numa parceria com o Sebrae, o Merco-
Serra tera uma Bolsa de Negócios que
funcionará nos Balcões Sebrae dos 14 mu-
nicipios, integrada a uma rede de informa-
tica já desenvolvida e coordenada pela
MTD House, a empresa responsável pelo
serviço de mformatica do Sebrae. ofereceu-
do a oportunidade de efetivar a comunica-
çào empresarial necessária para movimen-
tar e gerar negócios. A Bolsa de Negócios
fará o cadastramento das empresas e ira
manter suas informações interligadas entre

os 14 municípios, estreitando o contato e o
conseqüente conhecimento por parte dò
empresariado, do que é produzido e co-
mercializado na região, além de ampliar
esta capacidade produtiva, atraindo no\ as
parcerias. Estamos criando também um
Selo de Identificação dos produtos que
forem comercializados pelo MercoSerra.
Tais produtos terão os benefícios fiscais e
tributários de comercialização instituídos
pelo Estatuto do MercoSerra. As alíquotas
e impostos serão diminuídos, visando au-
mentar a base de arrecadação e gerar
maior fluxo de produção, mercadorias e
negócios. Além disso, há o Fundo de De-
senvolvimento do MercoSerra, um agente
financeiro que tem por meta atrair investi-
mentos para a região, operando na elabo-
ração de projetos de captação de recursos
como forma de atrair investidores. Através
do MercoSerra. serão criados também po-
los industriais, comerciais e de serviços,
que certamente irão oferecer grandes opor-
(unidades de negócios, gerando um núcleo
administrativo de vanguarda em sua atua-
çáo nesie novo mercado. O MercoSerra ira
dispor ainda de instrumentos para a con-
cessão de linhas de credito para a instala-
çâo, produção e viabilização de projetos

Qual a previsão de aumento de arrecada-
çáo dos municípios com a implantação do
projeto?

Com o realinhamento dos impostos e
tarifas municipais — ISS, TSU. taxas, al-
varas, certidões — provemos em um ano.
apos o inicio dos trabalhos, um aumento
de 20% na arrecadação, sem considerar
que pretendemos sensibilizar as áütÕrida-
des estaduais para uma Reforma Tributa-
ria.

Quais foram as maiores dificuldades en-
contradas para o lançamento do MercoSer-
ra?

A maior dificuldade foi a falta de cons-
cientização de alguns setores de que o pro-
jetó MercoSerra é uma mela que pode ser
alcançada e trará benefícios para a região.

Depois do lançamento do projeto, no dia
Io, que ações estão previstas?

Lançaremos, em 30 dias, a Agência de
Desenvolvimento do MercoSerra em Pe-
trópolis e realizaremos o Primeiro Encon-
tro de Negócios do MercoSerra em Teresó-
polis daqui a 45 dias.

O senhor acredita que o MercoSerra
servirá de exemplo para outros municípios
do Rio de Janeiro e de outros estados brasi-
leiros?

O MercpSerra ê um projeto de parceria,
oportunidades de negócios e sobrevivência
empresarial. Esperamos que sirva de inccn-
üvo para outras regiões e que possamos,
num futuro proximo, apresentar os resul-
lados deste trabalho para outros estados.

BALCAO

para estagio

Um dos caminhos mais fáceis para
os estudantes ingressarem no mercado
de trabalho continua sendo o bom e
velho estágio. O Instituto Euvaldo Lodi
do Rio de Janeiro, entidade ligada à
Federação das Indústrias do Estado do
Rio, está com inscrições abertas para o
seu programa de estágio. São 20 vagas
distribuídas entre cursos nas áreas de
Administração; Biblioteconomia; Con-
tabilidade; Direito; Economia; Enge-
nharia; Processamento de Dados e Mu-
seologia. Mais informações pelo telefoj
ne 292-3939, ramal 3309.

ABF faz concurso
Atenção, universitários! A Associa-

çáo Brasileira de Franchising do Rio
esta promovendo o primeiro concurso
nacional de monografias sobre franchi-
singl para estudantes de todas as áreas.
O vencedor ganhará uma passagem
Rio-Miami-Rio, a ser entregue durante
a Brasil Franchising Expo"%, em se-
lembro. As monografias, sem limite de
extensão nem restrição quanto a data
em que foram feitas, devem ser entre-
gues ate 8 de julho, na sede da ABF Rio
(Rua da Candelária. 9 4131.

Fabrizta Granatieri
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Chlorophylla tem master franqueado

Para não ficar de fora da profissio-
nalização do setor de franquias, a rede
de perfumaria Chlorophylla, que está
há 10 anos no mercado, resolveu fazer
uma reestruturação da sua área de su-
porte, introduzindo a figura do fran-
queado master — que exerce papel de
franqueador em determinada região.
Com isso, descentralizou o sistema de
suporte ao franqueado e as candidatu-

ras (inscrição de interessados em ser
franqueado). O escolhido para master
no Rio foi Arnaldo Grossmann, que há
dois anos abriu sua primeira franquia,
no Plaza Shopping, e hoje já tem quatro
lojas. Como master, Arnaldo negociou
a loja do Plaza e deu suporte para a
inauguração da loja do BarraShopping.
Em outubro, vai inaugurar uma loja no
Top Shopping de Nova Iguaçu.

A isca para os lucros Barra ganha 
kpoint' 'Ombuclsman' 

de saia

O mercado carioca de turismo náu-
tico e pesca não será mais o mesmo
depois da 1* Expopesca, Esporte e La-
zer. A feira, que será realizada no
pavilhão central do Riocentro, de 31
de julho a 4 de agosto, pretende atrair
120 mil pessoas e 250 expositores das
áreas de pescaria, mergulho, monta-
nhismo, camping e caça. Os empresa-
rios que estiverevem interessados em
fisgar um espaço na feira devem ligar
para R. Morais Promoções e Eventos,
no telefone 442-2477.

Os amantes da patinação no gelo
— órfãos de uma pista para a prática
do esporte na cidade desde que o Bar-
raShopping desativou a sua há cinco
anos —, vão receber um presente mui-
to especial da ALFLA Promoções &
Eventos no Dia dos Namorados. Tra-
ta-se do Barra on Ice, uma pista para
patinação no gelo com 390 metros
quadrados e capacidade para receber
170 patinadores por hora, que vai ser
inaugurada na Pizza Hut, da Avenida
das Américas.

A empresa Stanlar Produtos para o
Lar, que utiliza o sistema de venda
porta a porta, em suas três divisões —
Stanley Home, Gillian e Daiya —,
contratou uma ombudswoman, para
criar ura canal de comunicação entre
suas consumidoras, revendedores e ge-
rentes de vendas. A escolha de uma
mulher para o cargo foi baseada no
universo a ser trabalhado, basicamen-
te feminino. A empresa possui mais de
20 mil revendedoras, além do serviço
de telemarketing (0800/13-1993).

A 
padronização 

ao

alcance das redes

1 ranqueadores brasileiros preocupados
em garantir que toda a sua rede de lojas
possua o mesmo padrão visual têm agora a
quem recorrer. Uma, empresa paulista de
consultoria, a Star Specialty StÒre Services,
acaba de especializar-se neste filão até bem.
pouco lempo inexplorado no pais.

Segundo Pedro Fontana, um dos sócios
da empresa, os serviços da Star podem
ainda ajudar empresários a economizar na
expansão de redes de franquias. "A maior
parte do investimento inicial para a abertu-
ra de um negócio é gasto na montagem da
loja. Por isso é fundamental fazer um pia-
nejamento racional dessas despesas. Com a
abertura de um grande número de fran-
quias, uma economia de RS 5 mil na loja
piloto pode chegar i casa dos milhões",
explica Pedro, que acaba de montar 15
lojas da rede de videolocadoras Blockbus-
ter em São Paulo.

Pesquisa — Para fazer com que a
cara das lojas da rede no Brasil fosse igual
á das unidades americanas, Pedro esteve
nos Estados Unidos estudando cada deta-
lhe da decoração da Blockbuster: sinaliza-
ção, iluminação, espaços, instalações espe-
cíficas etc. Numa segunda etapa, acertou
os detalhes da importação de materiais
com fornecedores americanos para garan-
tir que a unidade piloto da rede fosse
idêntica ás estrangeiras.

Depois de inaugurada a primeira unida-
de. foi preciso procurar, entre os fornece-
dores brasileiros, materiais equivalentes
aos usados nas lojas americanas. "O 

preço
cobrado lá fora é semelhante ao daqui,
mas a montagem das lojas fica muito mais
simples quando não precisamos importar'.
diz Pedro.

A próxima etapa foi a elaboração de kit
para a montagem das novas lojas — uma
espécie de unidade prè-fabricada. Esse mé-
todo permite que lojas em todo o Brasil
sejam abertas com grande facilidade, rapi-
dez. o que é mais importante quando se
trata de franquias, no mesmo padrão. Gra-

ças á agilidade que a elaboração do kit das
lojas proporcionou, a Star conseguiu mon-
tar quatro lojas da Blockbustcrs em apenas
10 dias.

Expansão — Outro trabalho realiza-
do pela Star è ajudar empresas que querem
lornar-sc franqueadoras a padronizar o
visual de suas lojas de modo racional.
"Quando a montagem de uma loja custa
menos, a expansão e mais rápida", afirma
Pedro.

O custo de contratar os serviços da Star
fica entre 10% e 20% do valor da monta-
gera de cada loja, dependendo do nivel de
dificuldade da operação. Numa loja que
custa RS 100 mil, por exemplo, o preço
cobrado poderá variar de RS 10 mil a RS
20 mil.

No entanto, o franqueador que preferir
acertar um pacote de serviços para seus
franqueados pode negociar uma redução
do valor. "Quando sabemos que vamos
montar várias unidades, temos maior po-
der de barganha junto aos fornecedores
Como conseqüência, podemos dar maiores
descontos aos clientes. Quanto maior o
número de lojas, menor o preço unitário",
explica Pedro Fontana, diretor da Star.

Economia — Segundo ele, o Investi-
mento de contratar uma empresa especiali-
zada acaba diluído na economia que vai
representar. Geralmente, o tranqueador só
precisa arcar com as despesas da unidade
piloto, ficando a cargo de cada franqueado
os gastos com a abertura das novas lojas.

"Quando um empresário inicia a expan-
são do seu negócio por meio do franchi-
sing, tem muitas coisas para tratar, como a
seleção de franqueados, treinamento e ela-
boraçâo de manuais. Podemos tirar das
costas deles o peso da preocupação com
padronização e instalação das lojas'. diz
Pedro.
Serviço:
Star Specialty St ore Services
tel: (011) 258-1952


