
Ismar InQbpf

' 
f™Brl

HP:

§ 

' 

PSBt

P*' " t<?~ ¦ : 
*y 

4

( jf " - * laHHiHEwj^r^i '^^HI

1,0 PI L Cabral 
Filho (E) impoe um ritmo veloz a sua campanha, enquanto Conde faz o tipo tranqiiilao

Gasto de candidates e mi

Joaemar Ferrari — 21/4/91
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,4 «fr/s Daniela Perez foi morta aos 22 anos, quando conquistava o publico da novela das oilo

Michel Filho

Josemar Farran — 21/4/91

A atriz Daniela Perez foi morta aos 22 anos, quando conquistava o público da novela das oito

LUIS PAULO CONDESÉRGIO CABRAL FILHO

DOMINGO

Custa caro

ser 'high tech'
Ter cm casa toda a parafcrnalia elciroele-
trdnica dc ultima geração é um mui Os
equipamentos são caros c muita tccnolo-
gia pode ficar ociosa. É o caso dos vtdco-
fones, que só se comunicam com apare-
lhos iguais. Caso contrário, não passam
dc telefones comuns (Pág. 6)

SAÚDE

Acupuntura trata
bebês e crianças
A onda da acupuntura já chegou ás
crianças e aos bebês. Mas não c preciso
usar agulhas para obter os efeitos
desejados. Ektrocstimuladorts e raio
Laser são splicsdos nos pontos indicsdos
para tratar i nfecçôcs c ükrgí as. (Pág. 24)
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Gasto de candidatos é mistério

Cabral Filho x Conde: favoritos do Rio se enfrentam

Idade
"Não é mérito nem demérito.
Posso citar prefeitos jovens,
como Ciro Gomes, em
Fortaleza; Jânio Quadros, cm
São Paulo (anos 50); c Juscelino,
em Belo Horizonte."
Primeira providência"Mandar uma mensagem à
Câmara alterando a Lei
Orgânica e aumentando para 35
anos o prazo dc concessão para
o setor privado."
Luís Paulo Conde"Não será um bom prefeito,
porque não dá a menor
importância â paisagem
humana."
Aliança PSDB/PFL
"Só o tempo vai dizer. Até
porque não sei se o César Maia
continua no PFL. Ele estava no
PDT. elegeu-se prefeito pelo
PMDB e terminou o mandato
no PFL..."

João Cerqueira

Cabral Filho (E) impõe um ritmo veloz à sua campanha, enquanto Conde faz o tipo tranqüilão

Idade"Idade não é empecilho. Sou
mais novo que o Fernando
Henrique, que é o presidente
da República e tem uma tarefa
mais complexa."
Primeira providência"Reunir a Câmara dos
Vereadores e discutir a
modificação da Lei Orgânica,
para dar ao Rio um crescimento
saudável."
Sérgio Cabral Filho"Não será um bom prefeito,
porque está mais preocupado
com os problemas do estado do
que com a cidade do Rio de
Janeiro."
Aliança PSDB/PFL"A nivel local, pode haver
discordâncias, maneiras de
governar, estilos dc pensar. Âs
vezes existe uma nostalgia da
ditadura, em que o governador
nomeava o prefeito..."
Páginas 14 e 15

Será difícil comprovar quem
está financiando as campanhas
mais caras dos candidatos a pre-
feito do Rio. Uma legislação fa-
lha e a inexistência de um siste-
ma de controle eficiente deverão
facilitar, este ano, mais uma vez,
o uso do caixa 2, como prevê o
ex-procurador regional eleitoral
do Estado do Rio Alcir Molina
da Costa. A instituição do reci-
bo eleitoral, em lugar do bônus,
que em tese deveria aperfeiçoar
o controle das fontes de finan-
ciamento das campanhas, terá
pouco valor porque não existe
uma estrutura de auditoria ca-
paz de checar se as despesas ele-
tivadas são proporcionais aos
recursos arrecadados de doado-
res. Além disso, só depois das
eleições é que os candidatos são
obrigados a mostrar de onde vem
o dinheiro. O presidente do TRE,;
Antônio Carlos Amorim, assegu-
ra, no entanto, que vai usar "todo

o rigor" no controle das contas e
na apuração da origem dos re-
cursos dos candidatos. (Página 3)

'Soy loco por
ti9 América'
Da luta armada de Chc Guevura às
passeatas dos caras-pintadas, passando
pelas ditaduras militares. Domingo faz
um balanço dos últimos 50 anos na
Amériea Latina. A retrospectiva resgata
a memória de uma região que tem seu
futuro discutido no seminário America
l.alina: da guerrilha á rcdcmocrali:açào.
O seminário começa amanhã no Centro
Cultural Hanco do Brasil, com a
participação dc personalidades
latino-americanas, como Jorge
Castaneda c Raul Alfonsin. (Página 21)
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Investir no Boston

é tão fácil que
você nem precisa
ser correntista.
Conta Investimento Bt*ton.
A conta que movimenta
ftxipanva. Fundo* tk> Investimento
e Boston Futuro Programado.

BANCO DE BOSTON

A arte criada

entre grades
Artistas plásticos do Brasil c da Suíça
ajudam detentos nos EUA a restabelecer
laços sociais pintando mensagens em
placas dc carros. "Precisamos ter formas
dc expressão", di/ um dos presos cm
««revista ao JB. (Páginas I e 2)

ESfpoiHa

Telerj não deixa
carioca moderno
usar a Internet

Página 12

Bebeto sente

dores e viaja

contrariado

Bebeto reclamou dc dores no
abdômen aos lOmin do treino de
ontem do Flamengo, na Gávea, e è
dúvida para a partida de hoje. às
I8h30. contra o Cruzeiro, no Mi-
neirào. O jogador foi convencido a
viajar para Belo Horizonte depois
de uma reunião com a comissão
técnica e o presidente Kleber Leite.
O Botafogo joga com o Bahia, às
17h, na Fonte Nova. e o Fluminen-
se com o Criciúma, às I6h, em
Santa Catarina. (Páginas 39 e 40)

Clinton faz

convenção

como favorito

O presidente americano Bill
Clinton chega á convenção do seu
Partido Democrata, que começa
amanhã em Chicago, com ar de
vitorioso. O maior desafio dos de-
mocratas não será derrotar Bob
Doie. do Partido Republicano, na
eleição de novembro, mas evitar
que o excesso de otimismo roube dc
Clinton a vitória quase certa. Seria
a primeira reeleição de um presidente
democrata nos EUA desde Franklin
Roosevelt. em 1936. (Página 13)

Caso Daniela

terá cena final

na 
quarta-feira

A atenção do público estará voltada, nesta
quarta-feira, para o Io Tribunal do Júri. palco do
julgamento do ex-ator Guilherme de Pádua e de
sua ex-mulher Paula Tomás, acusados do assas-
sinato da atriz Daniela Perez. Daniela e Guilher-
me eram os personagens Yasmin e Bira. de uma
novela da Globo de 1992. No mesmo dia cm que
o presidente Fernando Collor perdeu seu man-
dato. Daniela. 22 anos. foi morta com 18 golpes
de um instrumento cortante. (Páginas de 28 a 30)
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Iho x Conde: favoritos do Rio se er

Michel Filho JoSo Cerqueira

Cabral Filho (E) impde um ritrno veloz a sua campanha, enquanto Conde faz o tipo tranqiiildo

João CerqueiraMichel Filho
rara

Cabral Filho (E) impõe um ritmo veloz à sua campanha, enquanto Conde faz o tipo tranqiiilão

Cabral Filho x Conde: favoritos do Rio se enfrentam

SÉRGIO CABRAL FILHO

Idade
"Não c mérito nem demérito,
Posso eitar prefeitos jovens,
eomo Ciro Gomes, cm
Fortaleza; Jânio Quadros, cm
São Paulo (anos 50); e Juscelino,
cm Belo Horizonte."
Primeira providência"Mandar uma mensagem à
Câmara alterando a Lei
Orgânica c aumentando para 35
anos o prazo de concessão para
o setor privado."
Luís Paulo Conde
"Não será um bom prefeito,
porque não dá a menor
importância à paisagem
humana."
Aliança PSDB/PFL
"Só o tempo vai dizer. Até
porque não sei se o César Maia
continua no PFL; Ele estava no
PDT, elegeu-se prefeito pelo
PMDB e terminou o mandato
no PFL..."

LUIS PAULO CONDE

Idade"Idade não é empecilho. Sou
mais novo que o Fernando
Henrique, que é o presidente
da República c tem uma tarefa
mais complexa."
Primeira providência"Reunir a Câmara dos
Vereadores e discutir a
modificação da Lei Orgânica,
para dar ao Rio um crescimento
saudável."
Sérgio Cabral Filho"Não será um bom prefeito,
porque está mais preocupado
com os problemas do estado do
que com a cidade do Rio de
Janeiro."
Aliança PSDB/PFL"A nível local, pode haver
discordàncias, maneiras de
governar, estilos de pensar. Ás
vezes existe uma nostalgia da
ditadura, em que o governado!
nomeava o prefeito..."
Páginas 14 e 15
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Gasto de candidatos e

1Soy loco por
tf, America' iBBM
Da luta armada de Che Guevara 4s ^U^Hll
passeatas dos caras-pintadas. passando
pelas ditaduras militarcs, Domingo
um dos

a mitnoria dc uma regiito que tem seu
future diseutido no i
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Antes do casamento. ontem u tunic, nun Romario. Danielle Favatto. feliz. fez unlias e cabelo
Custa caro

ser 'high tech'
Ter em casa toda a parafemaha elclroele-
trõnica de última gerado ê um nscc. Os
equipamentos são caros e muita tecnolo-
gia pode ficar ociosa E o caso dos vídeo-
fones, que sò sc comun»cam com apare-
Ihos iguais Caso contrário, não pa>vam
de telefones comuns (Pág. 6|

SAÚDE

Acupuntura trata
bebês e crianças
A onda da acupuntura ja checou a*
criancas c aos NHbè> Mas não é prai
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Investir no Boston

é tào fácil que
você nem precisa
ser correntista.
Conta Investimento tknion.
A conta qw> movimenta
l\xiptinva, I ui*k* de Investimento
e Boston Futuro Programado.
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Bebeto sente

dores e viaja

contrariado

Bebeto reclamou de dores no ab-
dômen no treino de ontem do Fia-
imengo e c du\ida para o jogo de
hoje. às I8H30. contra o Cruzeiro, no
Mincirão. Convencido pela comissão
técnica a \iajar a Belo Horizonte, o
atacante seguiu com a delegação
contrariado. Romário casou-se on-
tem ã tarde com Danielle Favatto.
num sitio em Ilha de Guaratiba. Zo-
na Oeste do Rio. em cerimônia rca-
lizada pelo pastor Nehemias. da
Igreja Presbiteriana. (Pa^ 39 e 41))

Caso Daniela

terá cena final

na 
quarta-feira

A atenção do público estará voltada, nesta
quarta-feira, para o Io Tribunal do Juri. palco do
julgamento do ex-ator Guilherme de Pádua e de
sua ex-mulher Paula Tomás, acusados do assas-
sinato da atriz Daniela Perez. Daniela c Guilher-
me eram os personagens Yasmin c Bira, de uma
novela da Globo de 1992. No mesmo dia em que
o presidente Fernando Collor perdeu seu man-
dato. Daniela. 22 anos. foi morta com 18 golpes
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ja se

instalou em 63

escolas do Rio

0 tráfico de drogas atua livre-
mente em 63 escolas públicas e
particulares do Rio. segundo rela-
tòrio sigíloso da Secretaria Esta-
dual de Educação, obtido pelo
JORNAL DO BRASIL. A lista
inclui ate a Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Para o detetive
Aladim Neves, da Divisão de Re-
pressão de Entorpecentes, o pro-
blema è que. enquanto as auton-
dades discutem, os traficantes se
infiltram cada \ez mais. (Páe. 32)

DOMINGO

Gasto de candidatos é mistério

Antes do casamento, ontem à tarde, com Romário, Danielle Favatto, feliz, fez unhas e cabelo

Será difícil comprovar quem
está financiando as campanhas
mais caras dos candidatos a pi e-
feito do Rio. Uma legislação la-
lha e a inexistência de um siste-
ma de controle eficiente deverão
facilitar, este ano. mais uma \ e/,
o uso do caixa 2. como prevê o
ex-procurador regional eleitoral
do Estado do Rio Alcir Molina
da Costa. A instituição do reci-
bo eleitoral, em lugar do bônus,
que em tese deveria aperfeiçoar
o controle das fontes de finan-
ciumento das campanhas, terá
pouco valor porque não existe
uma estrutura de auditoria ca-
paz de checar se as despesas ele-
tivadas são proporcionais aos
recursos arrecadados de doado-
res. Além disso, sò depois das
eleições è que os candidatos são
obrigados a mostrar de onde vem
o dinheiro. O presidente do TRF.
Antônio Carlos Amorim. assegu-
ra, no entanto, que vai usar "todo

o rigor" no controle das contas e
na apuração da origem dos re-
cursos dos candidatos, (Página 3)

A arte criada

entre grades
Artistas plásticos do Brasil e da Suíça
ajudam detentos nos EUA a restabelecer
laços sociais pintando mensagens em
placas de carros. "Precisamos ter formas
de evprcssào", di/ um dos presos cm
grevista ao JB (Páginas I e 2)

JEMMSSm

Telerj nào deixa
carioca moderno
usar a Internet

Página 12

'Soy loco por
i tí, América'

Da luta armada de Che Guevara ás
passeatas dos caras-pintadas. passando
pelas ditaduras militares. Domingo fa/
um balanço dos últimos 50 anos na
América Latina. A retrospectiva resgata
a nnJmória de uma região que tem seu
futuro discutido no seminário América

( Latina', da guerrilha à redenwcrMbaçdi).
f O seminário começa amanhã no Centro

Cultural Banco do Brasil, com a
participação de personalidades
latino-americanas, como Jorge
Castaneda e Raul Alfonsin. (Página 21)

Michol Filho
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('ultral

Michel Filho João Cerqueira

Cabral Filho (E) impõe um ritmo veloz à sua campanha, enquanto Conde faz o tipo trantpiilào

SÉRGIO CABRAL FILHO LUIS PAULO CONDE

, 
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Cabral Filho x Conde: favoritos do Rio se enfrentam

Idade
"Não é mérito nem demérito.
Posso citar prefeitos jovens,
como Ciro Gomes, em
Fortaleza; Jânio Quadros, cm
São Paulo (anos 50); c Juscelino,
em Belo Horizonte."
Primeira providência"Mandar uma mensagem à
Câmara alterando a Lei
Orgânica e aumentando para 35
anos o prazo de concessão para
o setor privado."
Luís Paulo Conde"Não será um bom prefeito,
porque não dá a menor
importância à paisagem
humana."
Aliança PSDB/PFL"Só o tempo vai dizer. Até
porque não sei se o César Maia
continua 110 PFL. Ele estava no
PDT. elegeu-se prefeito pelo
PMDB e terminou o mandato
no PFL..."

Idade
"Idade não é empecilho. Sou
mais novo que o Fernando
Henrique, que é o presidente
da República e tem uma tarefa
mais complexa."
Primeira providência"Reunira Câmara dos
Vereadores e discutir a
modificação da Lei Orgânica,
para dar ao Rio um crescimento
saudável."
Sérgio Cabral Filho"Não será um bom prefeito,
porque está mais preocupado
com os problemas do estado do
que com a cidade do Rio de
Janeiro."
Aliança PSDB/PFL"A nível local, pode haver
discordáneias, maneiras de
governar, estilos de pensar. Às
vezes existe uma nostalgia da
ditadura; cm que o governador
nomeava o prefeito,.."
Páginas 14 e 15

Gasto de candidates e

Michel Filho
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Gasto de candidatos é mistério
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'Soy loco por

) 
tí, América'
Da lula armada de ÇheGuevara às
passeatas dos caras-pinladas. passando
pelas ditaduras militares, Domingo fa/
um balanço; dos idtimos 50 anos na
América Latina. A retrospectiva resgata
a memória de uma região que tem seu
futuro discutido no seminário América

| Latina: ilti gtkrritlui à reilmocrati:uçõo.
f O seminário começa amanhã no Centro

Cultural Banco do Brasil,.com a
participação de personalidades
lalínp-americanas, como Jorge
Castaneda c Raúl AÍfóiisin. (Página 21)

¦twihiau,.

Telerj não deixa
carioca moderno
usar a Internet

Página 12
Antes do casamento, ontem à tarde, com Romário, Danielle Favatto, feliz Jez unhas e cabelo

Será difícil comprovar quem
esta financiando as campanhas
mais caras dos candidatos a pre-
feito do Rio. Uma legislação la-
lha e a inexistência de um siste-
ma de controle eficiente deverão
facilitar, este ano, mais uma ve/,
o uso do caixa 2. como prevê o
ex-procurador regional eleitoral
do Estado do Rio Alcir Molina
da Costa. A instituição do teci-
ho eleitoral, em lugar do bônus,
que em tese deveria aperfeiçoar
o controle das fontes de finan-
ciamento das campanhas, terá
pouco valor porque não existe
uma estrutura de auditoria ca-
paz de checar se as despesas ele-
tivadas são proporcionais aos
recursos arrecadados de doado-
res. Além disso, só depois das
eleições é que os candidatos são
obrigados a mostrar de onde vem
o dinheiro. 0 presidente do TR[-,
Antônio Carlos Amorim, assegu-
ra. rio entanto, que vai usar "todo

o rigor" no controle das contas e
na apuração da origem dos re-
cursos dos candidatos. (Página 3)

Acupuntura trata
bebês e crianças
A onda da acupuntura já chegou a>
crianças c acn bebês Mas não c prec o
usar agulhas para obter os efeitos
desejados Ektroestimuladores e raio
laser são aplicados nos ponus indicada»
para tratar mfecções e alergia (Pje 2j

caro

-w. ...g.. tech'
Terem casa toda a parafernália eletroele-
tròmca de última geração e um risco Os
equipamentos são aros c muita tecnolo-
gia pode ficar ociosa F o caso dos \ideo-
fones, que só se comunicam com apare-
lhos iguais. Caso contrário, não passam
dc telefones comuns. (Pág, 6)

A arte criada

entre grades
Artistas plásticos do Brasil c da Suiça
ajudam detentos nos EUA a restabelecer
laços sociais pintando mensagens em
placas de carros. "Precisamos ler formas
de expressão", diü um dos presos em
entrevista ao JB. (Páginas I e 2)

Uvas e Mozart

no casamento

de Romário

ÕANUZA leào

Foi lindo o casamento de Da-
niellç c Romário, ontem, no sítio
Rodeo Drive. em Barra de Guarati-
ba. na Zona Oeste. Os padrinhos
loram os primeiros a chegar eles.
elegantíssimos de fraque curto c or-
quidea branca na lapela: elas, \esti-
das em cores vibrantes e de chape-
lão. Helicópteros sobrevoavam o
local, que parecia uma praça de
guerra, tal a quantidade de segu-
ranças. (Continua na pá%. 401

Caso Daniela

terá cena final

na 
quarta-feira

A atenção do público estará voltada, nesta
quarta-feira, para o Io Tribunal do Júri. palco do
julgamento do ex-ator Guilherme de Padua e de
sua ex-mulher Paula Tomás, acusados do assas-
sinato da atriz Daniela Perez. Daniela e Guilher-
me eram os personagens Yasmin e Bira. de uma
novela da Globo de 1992. No mesmo dia em que
o presidente Fernando Collor perdeu seu man-
dato, Daniela. 22 anos. foi morta com 18 golpes
de um instrumento cortante, (Paginas de 2S a 30)

nn r tm • r
Iratico 

ja se

instalou em 63

escolas do Rio

O tráfico de drogas atua livre-
mente em 63 escolas públicas e
particulares do Rio. segundo rela-
tório sigiloso da Secretaria Esta-
dual de Educação, obtido pelo
JORNAL DO BRASIL. A lista
inclui até a Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Para o detetive
Aladim Neves, da Divisão de Re-
pressão de Entorpecentes, o pro-
blema e que, enquanto as auton-
dades discutem, os traficantes se
infiltram cada vez mais. (Páe. 32)

Michel Filho
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Sem o PMDB não

haverá reeleição

Candidatos 
passam 

em 
prova 

de

gramática 
no horário eleitoral

Professor de português avalia o programa do TRE e conclui que o nível melhorou

Q 
presidente Fernando Henrique vai precisar dc todos os
partidos da aliança, não importa o grau de sua partici-

pação no governo, para aprovar a emenda da reeleição. E foi
a partir desta constatação que os políticos começaram a agir,
neste fim de agosto, para viabilizar a discussão objetiva da
proposta, agora, e o início dc seu processo de votação, a
partir de outubro.

No quadro com que trabalham os escalões avançados
do presidente nesta que é a maior empreitada política dos
últimos dez anos, o menor problema agora é Paulo Maluf.
Exatamente porque, sendo o principal deflagrador do pro-
cesso com a força demonstrada na eleição municipal,
transformou-se no obstáculo mais transparente. Todo
mundo sabe. ou imagina saber, o que fará o prefeito de
São Paulo.

Maluf aglutinará, segundo análises feitas pelo governo, as
forças da direita, tendo como núcleo básico o PPB. Reunirá
dissidências no PFL, poucas, no PTB, algumas, e no PL,
muitas. Como o PFL não deve sair mal das eleições munici-
pais, a cúpula do partido confia que manterá o controle
sobre parte majoritária das bancadas, demonstrando mais
uma vez que a hierarquia é um ponto forte da frente liberal.

No que diz respeito a Maluf, coube ao PFL a responsa®
lidade dos lances mais sensíveis. O partido quer restringir o
tempo que o prefeito poderá dedicar às manobras destinadas
a dar solidez às dissidências. Por isso foi este partido que
fixou cm outubro, novembro e dezembro de 96 o período de
definições sobre a reeleição.

Contra a proposta já se rebelaram os adversários da
emenda, o que só comprova ser esta a alternativa mais
viável. O presidente do PPB, Espcridião Amin, se apresentou
à discussão com uma argumentação formal. Disse que a
candidatura de Maluf ê um sonho eventual, e que a reeleição
tem que estar atrelada ao desempenho do governo na área
econômica, o que só pode ser medido em fim de mandato.
Avisou que seu partido não aceita votar a reeleição este ano,
pois já decidiu, em convenção, tratar do assunto só em 97.

Posição recebida com absoluta frieza pelo governo, que já
a esperava. Apenas veio reforçar a discussão sobre como se
deve transpor decisões tomadas em convenções partidárias,
uma vez que conta, e muito, com a conquista de votos
dissidentes no PPB.

A nitidez com que o governo vê o partido de Maluf e que
o leva a considerá-lo o menor problema, porém, não se
repete com relação ao partido do presidente, o PSDB. Os
tucanos, sempre e cada vez mais insatisfeitos com sua parti-
cipaçâo no governo, têm pro-
movido debates capazes de
levar alguma tensão aos pia-
nos de Fernando Henrique.

Há, no partido, uma oposi-
ção pequena, porém cristali-
zada, á aliança com partidos
como o PFL e o PMDB, c
numa votação apertada como
a que se prevê para a emenda
da reeleição, essas opiniões terão que ser levadas cm conta.
Numa conversa recente, em que puderam abrir o coração
sobre o que estão realmente pensando a respeito do futuro,
alguns parlamentares extravasaram o desejo de não ver
aprovada a reeleição.

Consideram a aprovação da emenda uma meta tão difícil
de ser alcançada quanto, se o for, inócua para os planos
políticos de uma facção do partido. Suas contas, arredonda-
das, são pessimistas. Dos 513 votos da Câmara, 100 são da
esquerda e outros 100 da oposição ao governo. Como a
reeleição precisa de 308 votos, seria necessário não haver
nenhuma dissidência entre os aliados c, ao mesmo tempo,
uma forte dissidência no PPB para que a emenda fosse
aprovada. A convicção é que isso é impossível.

Segundo ainda o raciocínio desse grupo, o presidente terá
que continuar fazendo tantas concessões e ampliando de tal
forma os espaços do PFL c do PMDB no governo que não
terá valido a pena a conquista do direito á reeleição. Embora
não partam da maioria dos tucanos, essas análises indicam
dificuldades para o governo no seu próprio partido.

Assim, neste cenário desenhado pelos estrategistas da
reeleição, o PMDB tomou-se peça fundamental, e já está
recebendo tratamento profissional, de parceiro c aliado, nos
primeiros movimentos do presidente c seus principais cola-
boradores. É claro que nenhum ser governista imagina tratar
desse assunto com o presidente do partido. Paes de Andrade.
A ele será reservado o respeito ao cargo e. por essa condição,
á capacidade dc que se sente dono de aglutinar os que se
identificam com suas teses oposicionistas.

A conversa, no PMDB. está indo direto ao ponto, com
José Sarney, primeiro. Jáder Barbalho. depois, o PMDB
paulista, ao mesmo tempo. O governo está fazendo emergir
para o partido a idéia dc que terá muito mais poder com
Fernando Henrique do que com Paulo Maluf. E a polariza-
ção. nos argumentos dos executores da estratégia que já está
nas ruas. abriga apenas os dois personagens, porque pressu-
põem já ter o PMDB avaliado que perdeu as condições de
ser uma alternativa individual em 98.

Além da vantagem de realmente dividir o poder, o partido
de Sarney está sendo convidado a refletir sobre um risco real.
que de resto existe também para o PFL. Maluf, fortalecido,
fará uma sangria sem precedentes nestes dois partidos,
ameaçando sua sobrevivência e a posição confortável de
muitos dos seus lideres.

Coubs ao PFL
armmponmabl-

lidada dos
lançam mala
aanatvala na

aairatégla da
raalalçâo

DENISE MORAES
Os candidatos á Prefeitura do

Rio e á Câmara Municipal podem
até ser acusados de tudo, mas ja-
mais de assassinar a gramática. A
não ser por um tropeço ou outro —
e raros erros graves — eles se sai-
riam muito bem numa prova oral
de português. 

"A maioria apresenta
um nível inserido no nosso contex-
to de linguagem. São representan-
tes típicos da língua falada hoje no
Rio, com todos os prós e contras
que isso representa", analisa o dire-
tor do Instituto de Letras da Uerj. o
professor de lingua portuguesa
Cláudio César Henriques, de 45
anos.

Nota baixa mesmo ganharia o
candidato a vice-prefeito do PMN.
Em seu tempo no horário eleitoral
gratuito, o coronel Lenine não ape-
nas matou a gramática como tam-
bém assaltou a lógica com a frase"o 

problema da segurança será so-
lueionado com soluções estrutu-
rais". Além do pleonasmo vicioso,
como pode o coronel pretender so-
lucionar a segurança? Na verdade,
o que ele quer é solucionar o pro-
blema da insegurança.

Paulo Memória, do PSL, não
está muito bem em concordância
verbal, como demonstra a frase: "O
ensino de primeiro grau das escolas
municipais devem ter..." Dionisio
Lins, candidato a vereador do PPB,
cometeu um grave erro de regência
em sua fala: "... incentivando aos
jovens a procurar saldas para...".
Usou duas preposições, dois obje-
tos indiretos, para o mesmo verbo
que è transitivo direto e indireto.

Substituição muito comum no

Paulo Memória,
candidato do PSL a

prefeito, tem problemas
de concordância verbal

horário eleitoral — adotada, por
exemplo, pelo candidato do PCB à
prefeitura, Ivan Pinheiro — é o uso
do verbo ter no lugar do haver.
Mesmo que a troca cause algum
estranhamento aos ouvidos mais
exigentes, ela é totalmente aceita na
linguagem falada.

O recurso que mais está empo-
brecendo o discurso dos candidatos
está relacionado ao curto tempo
disponível. Isso vem provocando
um festival de frases curtas, sem
vinculo estrutural entre elas. "Pra-

ae plural em algumas falas. "Mara-

lá são eles", disse o candidato a
prefeito do PDT. Miro Teixeira
que, a não ser por esse escorregào,
está com o português muito bom."Ele tem uma linguagem quase cul-
ta. bem dosada com o coloquial",
di/ Cláudio César.

IX' maneira geral os cinco candi»«
datos à Prefeitura do Rio mais bem
posicionados no ranking eleitoral
estão bem no português. Sérgio Ca-
bral Filho, do PSDB, Sérgio Arou-
ca, do PPS e Chico Alencar, do PT,
não receberam nenhuma critica.
Chico, inclusive, tiraria um das nq-
tas mais altas da campanha, como
era de se esperar de um professor."Ele é bem didático e tem a entonã-
ção forte, marcando bem as pala-
vras", avalia Cláudio César. "Ser-

gio Cabral Filho tem a linguagem
típica do executivo moderno. Ser.
gio Arouca é claro, perfeito", ava-
lia o professor. Quem também tira-
ria nota dez seria o prefeito César
Maia. "Ele é um profissional da
comunicação, domina a arte da re-
tórica e demonstra cuidado com a
lingua."

Ja o candidato do prefeito, Luii
Paulo Conde, perderia pontos por
engulir fonetnas. "Quando ele falti
da a impressão de que se expressa
numa lingua parecida com a nossa!
Reconhecemos as palavras, mas
não a assimilamos." Apesar disso,
o professor Cláudio César não teni
dúvidas: em relação a eleições pav
sadas melhorou demais o nível dos
candidatos. Pelo menos, em lingua
portuguesa.

Ivan Pinheiro, candidato
do PCB à prefeitura,

substitui o verbo haver

por ter

ticamente não existem páragrafos
no horário eleitoral gratuito",
aponta Cláudio César. Mas o pro-
blema mais comum é a falta de
naturalidade da fala dos candidatos
que perdem a fluêneia ao se con-
centrar na leitura do texto por in-
termédio do teleprompter. "O re-
sultado è que o eleitor em uy de
prestar atenção na mensagem, que
é a função da linguagem, ucaba
privilegiando o código", explica o
professor.

Mas nenhum erro supera a falta
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AA caixa-preta das eleições

Financiamento das campanhas para a Prefeitura do Rio foge ao controle do tribunal eleitoral por falta de tempo e infra-estrutura

ISRAEL TABAK
Quem financia as ricas campanhas de

alguns dos principais candidatos a prefeito
do Rio? Esse é um tema que só de leve tem
sido tocado pelos concorrentes, geralmente

;para alfinetar os adversários. E quando,
tior exemplo. César Maia fala de Serginho
Genoma, em alusão à intimidade demons-
trada por Sérgio Cabral Filho com um dos
sócios da clínica da morte, em Santa Tere-
sp. Ou quando Miro Teixeira se refere às
mãos limpas da sua campanha, numa opo-
sição ás supostas mãos stijas de quem rece-
be doações milionárias, normalmente de-
volvidas com favorecimentos administrati-
vos.

Farpas á parte, o fato é que o controle
das contas e fontes de financimento dos
candidatos a prefeito no Rio ainda é uma
caixa preta. 

"O 
que costuma ocorrer, nas

campanhas mais custosas, é o uso do caixa
2, por uma razão simples: o TRE e os
demais tribunais, de forma geral, não têm
a infra-estrutura técnica necessária para
Verificar se os gastos dos candidatos foram

.compatíveis com o que vão registrar nas
suas prestações de contas. E a própria
legislação não garante o prazo suficiente
para que as contas sejam corretamente
.avaliadas", sentencia o ex-procurador re-
•gional eleitoral Alcir Molina da Costa, que
acompanhou as últimas eleições no esta-

1 tio.
O parecer de Molina na apreciação das

contas dos candidatos eleitos em 1994 é
candente. Ele afirmou, na época, que teve
poucas horas para examinar toda a conta-
bilidade apresentada. Seria uma missão
impossível "avaliar com responsabilidade"
as contas. Por isso não poderia dar um
parecer conclusivo. Sena necessário, se-

, gundo Molina. "um 
prazo maior e um

acompanhamento junto a este órgão de
técnicos em contabilidade. Não tive e não
terei oportunidade de fazer este exame com
mais tempo", umite o procurador, no do-
ciumento.

Distorção — O mais provável, segun*
do Molina, é uue a exigüidade de prazos
estabelecida pelos legisladores (os próprios

j"políticos) seja proposital, justamente para
j dificultar a apreciação das contas. Como
! os candidatos só estão obrigados a aprc-

sentar sua contabilidade após a eleição,
| sbbra pouco tempo para que os números

sejam aprovados, ou não, antes da diplo-
. nuiçào.

; 
*¦' Esta distorção já foi condenada por

| especialistas ein direito eleitoral, como o
! jurista Alceu Afonso Ferreira, para quem
j a divulgação da lista dos financiadores das
eleições deveria ser feita quinzenalmente,
antes das eleições. Isto seria, também, uma
forma de o eleitor refletir melhor sobre o

fscu voto. De que valeria, afinal, ter esse
j tipo de informação só após as eleições? No

por estas e outras inovações ao avaliar que
nas eleições daquele ano a lei eleitoral "ser-
viu a rigor mais como um laboratório para
futuro aperfeiçoamento da legislação".

Mas veio 19% e os candidatos contl-
nuam podendo encaminhar suas contas
pura os partidos após o dia 3 de outubro,
mais precisamente até o dia 23. E os parti-
dos têm até 2 dè novembro para mandá-las
á Justiça Eleitoral. Na atual eleição, a
substituição dos bônus pelos recibos eleito-
ruis. que exigem uma identificação mais
precisa dos doadores, seria uma forma de
melhorar a fiscalização. "Mas de que
adianta esta melhoria na lei. se não há
estrutura para realizar uma auditoria efi-
ciente dos gastos?" pergunta Molina.

O presidente do TRK do Rio, Antônio
Carlos Amorim, assegura, no entanto, que
apesar da legislação e dos prazos, será o
mais rigoroso possível na apreciação das

contas dcw candidatos. Ele concorda que é
um direito básico do eleitor e uma exigên-
cia democrática a transparência sobre os
financiadores das campanhas. "Já dei or-
dens para que todos os dados de que dis-
pomos sobre doações nas eleições passadas
e tudo o que for apurado na atual esteja á
disposição de qualquer interessado. E asse*
guro também que será aplicada a sanção
cabível para quem cometer irregularidades
na prestação de contas."

Vínculo imoral — Empreiteiras e
prestadoras de serviço que dependem basi-
camente de verbas públicas para sobreviver
continuam sendo algumas das principais
fontes de financiamento. Alcir Molina
concorda com o entendimento do jurista
Alam Aflbnso Ferreira de que é imoral
esse tipo de doação, já que há um claro
vinculo entre a contribuição e a expeetati-
va de futuros favorecimentos, como geral-

mente ocorre. "No mmimo deveria haver
um impedimento para que a empresa doa-
dora firmasse contratos com a administra-
çào do candidato que ajudou a eleger",
uvalia Molina.

Quando se analisam as prestações de
contas dos atuais candidatos a prefeito que
se elegeram em 1994 — Miro Teixeira
(PDT) e Sérgio Arouca (PPS) como depu-
tados federais, e Sérgio Cabral Filho como
estadual — as falhas do sistema de centro-
le ficam á mostra, pelo menos nos casos
Miro e Cabral. Desde 1994, os candidatos
proporcionais também têm que apresentar
suas contas individualizadas.

De acordo com os processos arquivados
no TRE, Cabral Filho teria gasto RS
344.558 na sua campanha. O dinheiro, em
sua grande maioria (RS 302.409), foi obti-
do de pessoas jurídicas; Só que os recursos
arrecadados, com o nome das empresas

contribuintes, na declaração de Sérgio Ca-
bral Filho, não chegavam a RS 100 mil. No
processo do TRE, portanto, a maioria dos
recursos atribuídos a doações de empresas
não contém o nome dos doadores.

Entre os principais contribuintes decla-
rados da candidatura de Cabral Filho a
deputado estadual aparecem a empreiteira
Paranapanema, que forneceu material, o
Banco lcatu, o grupo Ipiranga, e a Bastech
Serviços Técnicos de Petróleo. A análise
feita pelos técnicos do tribunal indica que o
candidato não apresentou na prestação de
contas os bônus recebidos entre setembro e
novembro de 1994.

O advogado Regis Fichner, responsável
pela área juridica da coligação que apóia
Sérgio Cabral Filho, informa que a exigên-
cia á apresentação dos bônus já foi cum-
prida. Quanto às empresas que não teriam
aparecido na prestação de contas, ele acha
o fato "estranho, 

pois o próprio TRE não
fez nenhuma referência ou exigência sobre
o assunto". Mesmo assim, o advogado
prometeu se informar melhor.

Precariedade — Na prestação de
Miro Teixeira surge de forma mais trans-
parente a precariedade que o TRE enfren-
tava em 1994 para analisar as contas. Al-
gumas imperfeições foram constatadas pe-
los técnicos do TRE: não foi informado o
número do banco responsável pelos che-
ques da direção nacional do PDT que fi-
nanciaram a maior parte de sua campanha:
o partido também não apresentou sua
prestação de contas e alguns cheques fo-
ram recebidos pelo candidato fora do pra-
zo previsto.

Na analise das contas e dos problemas
detectados, os técnicos do TRE dizem sim-
plesmente que 

"não houve tempo para dili-
gèncius quanto aos comprovantes dos va-
lores informados e por informar, como o
número do banco dos cheques recebidos".
O tesoureiro do PDT na campanha daque-
le ano, Rafael Peres Borges informa que o
nome do banco (o antigo Banorte) foi
posteriormente fornecido.

IV acordo com a prestação de Miro, a
maior parte dos recursos de sua campanha
(RS 101.150) foi financiada com cheques
que vieram da direção do PDT. O resto
(RS 40.575) veio em forma de matcnal de
campanha doado pela Klabin e pela Bloch
Editores. Segundo Rafael Borges, os che-
ques que vieram da direção nacional do
PDT são oriundos de recursos arrecadados
pelo próprio Miro e depois centralizados
HO caixa do partido. Parte dos recursos, diz
Borges, foi distribuída para outros candi-
datos. A prestação de contas não apresen-
ta. no entanto, o nome dos doadores que
originaram os cheques do PDT.

A prestação de Sérgio Arouca. em 1994
e a mais modesta. A maioria do que foi
arrecadado (RS 37.700) veio de recursos
próprios ou de pessoas físicas. Das empre-
sas, a única que fez uma doação significati-
va (RS 10 mil) foi a Sergen Engenharia.

Candidatos
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; SÃO PAULO — F. bem conhecida no
janedotário político a história do candidato
; nordestino que oferece ao eleitor um pé de
j botas antes da eleição e o outro apenas
| depois de conhecido o resultado nas urnas.
;A piada sempre vem á tona quando al-
!guém quer lembrar os mecanismos usados
• pelos políticos dos estados pobres do Nor-
deste para garantir votos nos confins do

; pais. Na maior cidade do Brasil, porém,
com 6,8 milhões de eleitores, os políticos
apelam para a mesma esperteza caracteris-
tica dos nordestisnos. A diferença é que
São Paulo substituiu o par de botas por
promessas mais sofisticadas.

Linhas de telefone celular, isenção de
Imposto Predial e Territorial Urbano (IP-
TU), exame ginecológico. moradia e, prin-
«palmente, emprego — eis a lista de prio-
Qdadcs dos eleitores. Essas reivindicações
promovem na capital paulista um escambo

: de promessas. O político promete atender
ij pedido e o eleitor promete votar no

: candidato. Ninguém tem a certeza de nada.
A única garantia são pequenas fichinhas
com nome. endereço, telefone e o pedido,
que são preenchidas nos milhares de comi-
tês espalhados por São Paulo.

Como vive numa cidade que e sinônimo
de riqueza, o eleitor paulistano inventa
prioridades inusitadas. "Vem muito eleitor
aqui pedir telefone celular porque sabe que
o partido tem gente la na Telesp", diz Ana
Paula, assessora do comitê do candidato a
vereador Beto Rojão, do PSDB. no bairro

; do Ipiranga. "Mas não tem muita coisa
que a gente povsa fazer", lamenta o candi*

[ dato. dono de postos de gasolina
Nem tiido eleitor e sofisticado a esse

ponto. No comitê central do candidato
malufista a prefeito. Celso Pitta. na Avem-
tia Rebouças. são preenchidas mais de 150

Paulo 
prometem 

até celular
Rotnirto Fnustino

mimí fpi
^ggtós

r^rilSH• ' • £*¦
Eleitores paulistanás precnchwí fichas a >m todos os ti/n i.v de pedufos no a>miiTdoiwidi<iat(u^wfciti^efaM^^^^^^^ttt

fichas com pedidos de emprego. Quase
todos os comitês da cidade, independente-
mente de partido político, foram transfor-
tnados em "agências de empregos" — re-
flexo do índice de 16o # de desempregados
constatado pelo Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos Socioecõmicos
(Dieese) na região metropolitana da capi-
ul. "Sao todos os níveis, desde o>>
baixos ate o universitário", informa
no Bonnt Filho, um dos coorden.
dos comitês de Pulí.

Na quinta-feira á tarde, segurand
mão o filho Victor. de 4 ano. a dese
gada Luciana Helena Nogueira. <

mais
Albi-

idores

o pela
mpre-

•anos. entrou no comitê de Pitta. na Aveni-
da Domingos de Moraes, no bairro de Vila
Manana. Sem emprego desde 1990. com
seqüela de paralisia infantil numa pema.
Luciana apertava o choro na garganta. "É
um monte de coisa que a gente precisa,
mas já é bom se os políticos olharem todo
mundo igual, sem diferença com quem tem
mais e com quem tem menos", disse. Lu-
ciana prometeu votar em Pitta e. sem mui-
ta esperança, saiu do comitê com algumas
moedas de Real — dadas por um cabo-e-
leitoral — para o òiubus.

Segundo Albino Bonni. outra grande
remnd)caçao dos eleitores siio os

mentos nos conjuntos habitacionais do
Projeto Cmgapura. programa de habitação
popular do prefeito Paulo Maluf. "A 

gente
preenche a ficha e vê o que pode fazer, às
vezes encaminha para a Cohab". afirmou.
Em muitos casos, os pedidos sào imedia-
tos. Cem reais para pagar o aluguel, di-
nheiro da passagem ou remédio. "O cara
chega aqui dizendo que não come há dois
dias. Aí não tem jeito, a gente tira dez reais
do bobo e dá para a pessoa", dtvse o
assessor do PPB

O candidato do PMDB. Jose Anstode-
mo Prnotti. ex-secreta
vemo Orestes Queroa

i de Sai
«n toda

nha baseada em promessas para o setor e
criticas ao Plano de Atendimento á Saúde
(PAS) — programa de Maluf para privati-
zaçào dos serviços médicos por meio de
cooperativas —. escolheu como alvo as
eleitoras. Ele oferece gratuitamente exames
ginecológicos. Profissionais do Centro de
Atendimento á Mulher vão aos bairros da
periferia da cidade, fazem os exames e, por
fim. distribuem panfletos de Pínotti.

Apesar da popularidade do PAS. uma
das principais bandeiras da campanha de
Pitta, a demanda por remédios e atendi-
mento medico nos comitês é tão grande
como a procura por emprego. Segundo
Albino Bonni. as pessoas buscam os retné-
dios mais caros e fora da lista de distribui-
çào gratuita das secretarias estadual e mu-
nicipal de Saúde. Neste raso. sào também
encaminhadas a postos médicos. A reivin-
dicação na área de saúde não e só de
pacientes. Luciana Cristina Sizevando, de i
21 anos. moradora do subúrbio de Vila ^Nova Cachoeinnha. procurou um comitê
de Pitta para pedir um emprego bem espe-
cifico: enfermeira do PAS.

Conscientes de que podem despertar no
eleitor uma luz de esperança e conquistar
votos, a maioria dos candidatos monta
uma estrutura quase profissional nos comi-
tês para o atendimento ao público. As
pessoas que estão em contato direto com o
eleitor têm. quase sempre, um vinculo com
alguém de confiança na campanha ou sào
apresentadas por pessoas relacionadas ao
partido. Recebem treinamento e informa-
ções sobre o que devem dizer aos eleitores.
Esse treinamento pode ser resumido na
frase do estudante Luís Carlos Ferrara
Júnior, de 19 anos. filho de uma fundoná-
ria publica e empregado num comitê de
Puta. Num estilo típico paulistano. Luís
Carlos se refere asam ao eleitor ~0 cbente
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Joào Cerqueira

'Louco 
por criança

Luis Paulo Conde é

chamado de 
*v<>'

pela garotada, que
disputa espaço ao

seu lado para
aparecer na tevê.

Nas ruas, ouve mais

do que fala e faz

poucas promessas

Michel Filho

Para Cabral Filho,

o lugar mais bonito

do Rio é a Lagoa

Rodrigo de Freitas.

O melhor bairro è a

Urca e a cara da

cidade c o seu pai,
Sérgio Cabral. Já o

que funciona mal na

cidade é o trânsito.
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Divergências até no estilo

Conde e Cabral Filho, os candidatos com maiores chances no Rio, têm diferenças muito além de seus partidos, idéias e idades

BRAUI IO NETO. DAMELA N( III BNEL E LUCIANA NUNES l PAI.
Não são apenas os quase 30 anos de idade que separam os dois maiores adversários

das eleições municipais deste ano. Luis Paulo Conde (PFL) e Sérgio Cabral Filho
(PSDB). Conde, arquiteto de 62 anos e lider das pesquisas, tem como marca registrada a
tranqüilidade e os passos lentos. Já Cabral Filho, 33, o segundo colocado, é ansioso e
apressado. Cumprimenta os eleitores com intimidade forçada e faz peripécias — como
conduzir a charrete de um catador de lixo cm plena 28 de Setembro, em Vila Isabel.

Estreante na arte de caçar votos. Conde se permite, no máximo, chutar umas bolinhas
com meninos em Bonsucesso. As crianças — ele diz — são sua paixão. É chamado de
"vô" ou "tio". Cabral Filho diversifica bem a comunicação com o eleitorado. Diante
dos jovens, faz sinais de surfistas. Para os idosos, uma reverência carinhosa. Junto ao

ào responde aos ata-
IN ques dos inimigos não.

Conde!" "Nossa, mas cie é boni-
tão!" "O César Maia não veio?"

Sexta-feira, 9h30 da manhã.
Ocandkiato do PFL à Prefeitu-
ra do Rio, Luis Paulo Conde,
está cercado de moradores do
Subúrbio de Coelho Neto. em
frente ao rio Acari. uma imundi-
çie que passa em frente á Rua
Gustavo Viana Filho, de terra
batida. Os moradores falam com
o ex-secretário de Urbanismo
como se o conhecessem de longa
data. Conde vibra. "Antes, eu
tinha que me apresentar: 'Sou o
Conde, candidato do prefeito
César Maia'. Agora, dizem:
•Olha lá o Conde . "

Entre um momento e outro,
houve uma disparada nas pes-
quisas eleitorais, mas o jeitão do
Candidato continua o mesmo do
tempo cm que tinha míseros 2%.
('Oi, boneca", di/ Conde á Zipa-
ra Lima, de 10 anos. no balcão
de uma vendinha.

• 'Vô' - No éorpo-a-corpo
da rua, ele não faz discurso. Fala
baixo e ouve cada um dos mora-
ilores com a atenção de um pro-
fessor. Ou de uni "vô". como
preferem chamá-lo as crianças,
grandes fãs do estilo bonajpáo
deste avô de seis netos.

O corpanzil de 117 quilos
po inicio da campanha, eram
121 — não tem pressa. Anda
tom cuidado para não escorre-
jjar na ladeira do Morro do Jor-

E: 
Turco, em Honòrio Gurgel.

stà cansado, após duas horas
de caminhada, as bochechas es-
tão vermelhas, mas continua
sorrindo. E não cai em armadi-
lhas. Conde se recusa a assumir
Compromissos que não cabem
ao prefeito.
ji Na última terça-feira, andan-
do pelo calçadão de Campo
Grande, uma jovem lhe pediu
emprego. "È. vamos ter que dar
muita atenção a esse problema",
respondeu, evasivo. "Mas como
è que o senhor pode me aju-
dar?", perguntou a moça. "Não

sei", disse ele. sincero.
' Até ser escolhido candidato
pelo prefeito César Maia, padri-
nho e orientador de sua campa-
nha. o arquiteto de 62 anos per-
corria os bairros da cidade para
vistoriar obras ou passear. Hoje.
tenta ganhar o eleitor com dis-
crição. Não di/ coisas do tipo"vamos 

governar juntos". O li-
der das pesquisas eleitorais ouve
muito mais do que fala. Sorri,
recebe abraços e beija .\s mulhe-
res.

'Orgânico' "Existem
duas formas de fazer campanha
á orgânica e a inorgânica. Eu
prefiro a primeira, que é falando
com as pessoas", diz Conde. A
segunda, explica, "é criar a sen-
saçüo. para a Imprensa, de que a
sua possibilidade de vencer é
muito forte. E achar que. só por-
tjuc recebeu o apoio de um lider
religioso, vai ter o voto de todos
os seus seguidores. Isso é mate-
mátka linear e simplista"

Seja lá qual for a teoria da
campanha orgânica, Luis Paulo
Conde lambem mostra erudição
quando faz campanha para a
classe média. Quinta-leira passa-
da. no Sindicato dos Transpor-
tes de Cargas do Rio de Janeiro
(Sindicarga), na Penha, citou
Milão. Paris, Santiago e cidades
dos Estados Unidos, ao falar
dos projetos de transporte cole-
tivo. Mas não chegou aos pés da
desenvoltura das ruas.

A agenda cheia não impede
que o candidato do prefeito co-
ma com gosto, muito gosto. To-
ma remédio para combater o co-
Wsterol e não perde uma gulosei-
ma. Outrc» dia. comeu quibe. bo-
linho de queijo, rissole. Para
acompanhar, refrigerante. Dieu

empresariado, ar sério.
O que Cabral Filho considera virtude — a experiência política —. Conde acha

dispensável. O pefelista sempre repete que seu governo será a continuidade do de César
Maia, seu criador. O tucano também evoca o padrinho: reitera que. se eleito, fará
parceria com o gov ernador Marcello Alencar.
De vez em quando. Cabral Filho faz comício com banda de música. Ele adora estar
cercado por cabos eleitorais, figuras que Conde preferia ver á distância, por entender que
eles atrapalham o contato com as pessoas.

Mais do que eleger um partido, um apadrinhado político ou um programa de
governo, quem está indeciso entre Conde e Cabral Filho vai optar entre estilos
completamente distintos de se ganhar o eleitor.

lililtiMllIMH
Se um dia o deputado estadual Sérgio Cabral Filho, do

PSDB. e o arquiteto Luis Paulo Conde, do PFL. resolverem
tomar chope juntos, a dúvida será entre o Bar Brasil e o Bar
Luiz. Embora com idades, partidos, padrinhos políticos e
estilos diferentes, não dispensam o chope bem tirado do Centro
antigo. Já se cansarem da vida na metrópole, se encontrarão
em Petrópolis, que escolhem como alternativa ao Rio. Tam-
bem poderiam se ver no Municipal, o teatro favorito.

Quando o assunto é o que há de bom. Conde e Cabral Filho
até que combinam. Mas na hora das mazelas, c ataque de todo
lado. Cabral detesta "o trânsito caótico do César Maia" e
Conde cita os serviços do estado como mau exemplo: água. luz.,
telefone, saneamento. Fiéis, respondem no ato quem é o me-
lhor cabo eleitoral da cidade; cada um citou o seu padrinho
politico. César Maia para Conde, Marcello Alencar para Ca-
bral Filho.

LUÍS PAULO CONDE
Qual c o lugar mais bonito do Rio?

A Estrada das Paineiras, a chegada
à Lagoa, saindo do Rebouças. o pôr-
do-sol no Arpoador.

F o mais feio?
As usinas de lixo.
Qual é a vista mais bonita?
A das Paineiras, a do Corcovado.

O Rio \isto de bareo. que levou o
Cole Porter a fazer uma música em
homenagem â cidade.

O que funciona bem na cidade?
A Comlurb.
O que funciona mal?
Saneamento, dragagem, abasteci-

mento de água, Light e Teletj.
Qual é o luxo do Rio?
E poder estar dentro de uma fio-

resta olhando o mar.
E o lixo?
CK ambientes degradados, mal-

cuidados, as invasões.
Que dica daria a um turista que

acabou de chegar à cidade?
Ir á praia, comer um peixe na

Pedra de Guarauba. ir ao Jardun
Botânico, â Floresta da Tijuca.

Onde se bebe o melhor chope?
Nos bares tradicionais do Centro,

como o Bar Luiz. o Bar Brasil
Qual o meibor bolinho de bacalhau

da cidade?
O do Bracarense. no Leblon. e o

do Rei do Bacalhau, na Gávea.
—Se não moras* no Rkx. onde mora-
ria?

Em Petrópolis. è perto do Rio.
Quem è a cara do Rio?
Miilõr Fernandes

Qual é o melhor bairro para se
viver no Rio?
—• Se você é uma pessoa mais urba-
na, Copacabana. Mas tem outros,
como o Grajaú, a Usina, a Estrada
Velha da Tijuca, Vila Valqueire.

Qual é seu restaurante favorito?
-r Tem o Mosteiro, o Pantagruel. a
Casa da Suiça, o La Plancha.

Quem você convidaria para morar
no Rio?

Profissionais que deixaram a oda-
de e não voltaram.

Quem vocc mandaria para Sào
Paulo?

Ninguém.
Mulher carioca;
Dona Ivone Lara.
Homem carioca;
César Maia
Qual o seu cinema pmfikto?
Condor do Largo do Machado
Qual é o melhor teatro do Rio?
Teatro Municipal
Qual é a melhor praia do Rio?
Arpoador
Programa de indio;
Comer feijoada e depois ir ao

Maracanã em pleno verão
Qual é a sua escola de samba?
Gosto de todas, mas acho a Man-

gueuu bonita
Time de futebol:

Fluminense
Qual é o botequim mais simpático

do Rio?
O Aurora e o Bar Monteiro
Quem é o rae&or cabo eleitoral do

R»?
O Cisar Maia. é lopco

SÉRGIO CABRAL FILHO
Qual è o lugar mais bonito do

Rio?
A Lagoa Rodrigo de Freitas
E o mais feio?
A prefeitura tratando da sua

gente hoje.
Qual è a vista mais bonita?
A praia de Copacabana, vindo

do Posto Seis pela Francisco Ota-
viano, sobretudo ao entardecer.

O que funciona bem na cidade?
O metrô.
O que funciona mal?
O trânsito da cidade é caótico.
Qual o luxo do Rio?

A sua cultura.
E o lixo?
Noventa por cento dos cidadãos

dependerem de ônibus.
Que dica daria a um turista que

acabou òe chegar à cidade?
Um grande passeio pela orla.

Floresta da Tijuca. velho Centro e
uma roda de samba no subúrbio.

Onde se bebe o melhor chope?
No Bar Luiz. no Bar Bnsil e no

Bracarense.
Qual o melhor bolinho de baca-

toa?
É o do restaurante Rei do Baca-

lhau, na Praça Xavier de Brito.
Se não morasse no Rio, onde

moraria?
Não consigo me imaginar fora

do Rio. Petropolis talvez.
Qual o melhor bairro para se

viver no Rio?
A Urca
Quem ê a cara do Rio

Sérgio Cabral pai. O Marcos Vas-
concelos, arquiteto, dizia que ele é o
verdadeiro túnel. Rebouças liga a
Zona Norte á Zona Sul.

Restaurante favorito;
Antiquarius
Quem o senhor convidaria para

morar no Rio?
Ate setembro do ano que vem o

Juan Samaranch (presidente do
Comitê Olímpico Internacional)

Quem você mandaria para São
Paulo?

O César Maia. Como ele é a
caricatura do Maluf é bom ir para
Ia aprender com o Maluf.

Mulher carioca
Dona Neuma da Mangueira
Homem carioca

—¦ Foi Vinícius, foi Tom. Hoje.
Carlinhos de Jesus, o dançarino

Seu cinema predileto?
Era o Caruso. no Posto Seis.
E o melhor teatro?
O Municipal
Melhor praia:
Copacabana disparado
Programa de indio;
Ficar engarrafado no trânsito do

César Maia.
Escola de samba:
Mangueira
Time:
Vasco da Gama
Qual è o botequim mais simpático

do Rio?
O Bar Brasil t
Quem é o melhor cabo eleitoral

do Rio?
Marcello Alencar

\ vitalidade e a grande mar-
/~\ ca de Sérgio Cabral Filho,
candidato do PSDB a Prefeitura
do Rio. no dia-a-dia de sua caiu-
panha. Trinta e três anos, alguns
quilos a mais que o cinto da
calça não consegue conter, o tu-
cano caminha com disposição.
Por onde passa, revela um niisiç*
ile ansiedade — ao buscar uiflj
voto em cada aperto de mão — í*
prazer — em disputar o cargç
mais importante da cidade.

Fm recente reunião vespertfil
na com mais de 400 senhora;*
um trio não muito afinado h®
menageou Cabral Filho com
música Menino do Rio, de CatS
lano Veloso, Caçula entre os qup
disputam a sucessão do prefeito
César Maia, várias vezes age ciSj
mo um adolescente, como no dú(
em que subiu na carroça de utp
catador de lixo e tomou as r$
deas da mula. exibindo-se iúj
movimentada Avenida 2H de Sèí
lembro, principal via do bairrçj
de Vila Isabel.

As feições mudam quando tf
candidato tucano a agenda d®
campanha o leva para rcuniòog
com entidades de classe e lideres
religiosos, e também quando e$!
tá ao lado do governador Maf*
cello Alencar Nesses momento»;
mesmo quando veste um hla:*}
dispensa a gravata. Mas as piôi
se juntam na frente da cintura «
o rosto assume um ar de respeij
to. de quem busca expressar j
maturidade que o eleitorado e$
pera de um prefeito.

Mesmo sorriso — Nas
ruas. Cabral Filho acelera o pa>-
so. puxando a multidão que sj
forma em torno da bandinhfi:
acena para as janelas com o
mesmo sorriso dós panlfetos dijj
tribuidós pelos militantes dw
PSDB. e entra nas lojas paia
dizer o tradicional — "Tudo
bom?" — ou a variante "TudB
bem?". Distribui autógrafos cri-
tre folhetos, adesivos, livros c
bulíifiii distribuídos fartamente *

Para cada tipo de eleitor, um
cumprimento especifico. Num
almoço na Federação das Indus-
trias do Estado do Rio de Janci-
ro (Fitjan), distribuiu 73 apertos
de mão. Depois, mal conseguiu
segurar os talheres. Na\ áreas
carentes da cidade, sempre tem
crianças a seu lado: Com as
mãos pega as bochechas e aplica
beijos com imagem paterna. Pa-
ra os jovens, encontro das paj-
mas das mãos. á maneira do sur-
lista quando se reúne á turma.

Xodó da vovó — Capitulo
a parte è a recepção que C abral
Filho tem quando se encontra
com o eleitorado da terceira ida-
de. O candidato tucano recebe
afagos que so filhos ganham, c
retribui com beijos na testa das
vovôs e abraço nos vovôs. As
senhoras sempre lhe desejam um
"boa sorte", "vá com Deus" e
outras palavras adequadas»
quem. como diz o programa dp
PSDB no horário gratuito, e afc
hoje o "xodó da vovó Regina;.
Vereador e deputado estadual
por duas vezes. Cabral Filhb
lem nos idosos seu mais fiel ciei-•
torado. ;

Com o eleitorado feminino
jo\em. o tucano gosta de distrj-
buir simpatia, e faz isso cofli
desembaraço "Como ele é no vi-
nho". disse, empolgada, uma Iq-
itsta de Ipanema. "Ah. eu quett»
conhecer", disse a duas amigís
uma adolescente da Penha. «

Mesmo sem ter o tipo físico
de galã. Cabral Filho é requi^-
tado pelas mulheres maisjovenj.
que o recebem com abraços '-e

beijos. Não é raro que o cand5-
dato tucano traga no rosto urna
marca de batom, quando embat-
ca na camionete importada que
o transpor..; de um lado pura
outro da cidade.

L
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'Nanicos' 

mantêm esperança

JORWL IK» DRASlt
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C°m Q% 3 1% "f 5.^1"838 apostam até que disputarão segundo turnoas Prox,nias eleições. Ele pretende nhas, que sobrevivem de contribui-

Márcia teles
Apesar de figurarem nas pesqui-sas com baixos índices de aceitação

entre os eleitores cariocas, os candi-
datos que têm dc 0% a 1% das
intenções de voto descartam qual-
quer possibilidade de alianças no
primeiro turno e não admitem re-
cuo na corrida pela Prefeitura do
Rio. Os motivos são os mais diver-
sos. Alguns acreditam que podem
chegar ao segundo turno. Outros,
menos otimistas, vão continuar em
campanha para fortalecer seus par-tidos, na maioria desconhecidos.

O candidato pelo Partido Social
Democrata Cristão (PSDC), José
Miguel, que aparece na pesquisa
JB-Vox Populi com 1% na prefe-rência dos eleitores, tem outra aspi-
ração: usar a campanha para pre-
feito do Rio como trampolim para

ser o candidato do partido a depu-
tado estadual. Mesmo já trabalhan-
do com essa hipótese, ela ainda
afirma que vai chegar ao segundo
turno. Também partilha dessa idéia
o candidato do PPS, Sérgio Arou-
ca, que tem 1% de citação na pes-
quisa. Segundo ele, se prevalecer a
tradição histórica do Rio, difícil-
mente o governador ou o prefeitovão conseguir fazer os seus sucesso-
res. Eu estou apostando na rebel-
dia carioca ', diz, certo de que che-
gará ao segundo turno.

A história de campanha dos
candidatos que tiveram índices
abaixo de 1 % nas pesquisas de opi-
nião é parecida. Todos enfrentam
dificuldades financeiras. Os parti-dos — a maioria com menos de um
ano de existência — não têm di-
nheiro para investir nas campa-

ções de amigos. A estratégia do
corpo-a-corpo ainda é o meio mais
eficaz empregado pelos candidatos
na luta pela conquista de novos
eleitores.

O programa de entrevistas Fala,
prefeito, da TVE, que tem dedicado
30 minutos a cada candidato, tam-
bém é motivo de esperanças na dis-
puta pelo voto dos indecisos. Paulo
Memória, candidato do Partido So-
ciai Liberal (PSL), do senador Ro-
meu Tuma, que aparece com menos
de 1% de citação na pesquisa, é um
dos que acreditam na boa repercus-
são do programa. "Depois 

que eu
aparai na TVE a população tem
me reconhecido nas ruas", conta,
animado. Ele espera crescer nas
pesquisas depois da boa repercus-
são do programa.

O candidato do Partido Reno-
vador Trabalhista Brasileiro
(PRTB), Nilton Gomes de Oliveira,
que não teve nenhuma citação na
pesquisa JB-Vox Populi. também
vive a expectativa do programa. Ele
acredita que vai marcar pontos nas
pesquisas depois do dia 29, quandodeverá participar do Fala, prefeito.

Os candidatos também aponta-
ram os 30 segundos destinados aos
partidos menores pelo Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE), para veicu-
lação de programas eleitorais em
redes de rádio e televisão, como um
fator de discriminação. Inconfor-
mado, Paulo Memória diz que é
impossível divulgar um programa
de governo em 30 segundos. "O 

que
prevalece é a democracia do dinhei-
ro", diz, resumindo a opinião dos
outros candidatos.

Miro Teixeira
iüh — Panfletagem em Vila
Kennedy, saindo da Praça da
Liberdade, com o ex-govema-
dor Leonel Brizola.
!2h — Conjunto Nossa Senho-
ra das Graças, Mendanha.
Campo Grande, com Leonel
Brizola.
14h — Panfletagem do Con-
junto João XXIII ao Novo
Mundo, em Santa Cruz, com
Brizola.
Luis Paulo Conde
lOh — Visita á Igreja de São
Lourenço, no Méier.
12h30 — Almoço no Sindicato
dos Comerciários, Rua Jacin-
to, 33, Méier.
'^h — Inaguraçào do comitê
do candidato a vereador Ale-
xandrc Ferrutti, Rua Aristides
Lobo, 213, Rio Comprido.
2()h - Reunião em casa de fami-
lia em Ipanema.

" 

Sérgio Cabral Filho
17h — Caminhada no calça-
dão de Sepetiba e inauguração
de comitê.
I8h — Caminhada em Pedra
de Guaratiba, partindo da Rua
Barros do Alarcào.
Chico Alencar
9h — Visita á Serra da Bicuda,
na Vila de Penha.
Iüh30 — Atividade em Copa-
cabana e Ipanema, do Posto 4
ao 9.
Sérgio Arouca
Iüh — Atividade no Posto 9,
Ipanema.
I2h — Atividade na Escola de
Samba Jacarezinfo, na Aveni-
da Suburbana, 2.066.
Ciro Garcia
9h — Carreata.
12h— \ isita á Vila Cruzeiro.
14h — Entrevista à Rádio Ma-
ré.

Luis Alvarenga

\M0RAR 
bem no recreio

É ISSO AQUI!

Crítico do obelisco

Ed. Tour de Saint Gertnain

tira sua imagem da TV
Eleitor convicto de Paulo Con-

de (PFL), candidato de César
Maia á Prefeitura do Rio de Ja-
íiciro, o arquiteto Leonardo Lata-
vo, de 25 anos, nào pensou duas
vezes ao ser indagado sobre o
Obelisco erguido pelo prefeito em
Ipanema: criticou o monumento e
numa dupla ironia acabou crian-
do uma briga judicial entre o
PSDB e o PFL. As imagens com a
Entrevista do estudante, concedi-
da a uma emissora que se identifi-
Cou como sendo a CNT. foram
exibidas no programa eleitoral de
Sérgio Cabral Filho (PSDB).

Em resposta à carta do estu-
dante endereçada ao partido, o
PFL do Rio entrou com uma
ação no Tribunal Regional Elei-
toral pedindo a retirada das ima-
gens. Só há dois dias Latavo podedescansar: a sua imagem não está
mais associada a Sérgio Cabral
Filho. Por determinação do TRE
a entrevista deixou de ser exibida
no programa eleitoral do PSDB
no horário gratuito em rede de
TV. Da mesma forma que o estu-

dante, o candidato a vereador pe-Io PL, Geneci Borges, que é con-
trário á construção do Obelisco,
também teve a sua imagem exibi-
da no programa do PSDB.

Morador dc Ipanema. Latavo
aprova as obras do Rio Cidade,
com exceção do Obelisco. "Ele é
fora de proporção e não é neces-
sário ao local", diz o arquiteto,
formado pela Universidade Santa
Ursula.

Desenvolvendo atividades de
profissional autônomo, Latavo
elogiou a administração César
Maia. Segundo ele. a atuação do
prefeito tem sido muito boa. prin-cipalmente porque deu espaço pa-ra os arquitetos criarem. "Se eles
não souberam aproveitar a opor-
tunidade. a culpa não é do prefei-to", afirmou. Nas eleições do pró-ximo dia 3 de outubro. Latavo
promete dar o seu voto para o
candidato do PFL. "Eu tenho
muita afinidade com o Conde e,
se eleito, ele vai dar continuidade
às obras do Rio Cidade", con-
cluiu.

C d



DOMINGO. 25 DE AGOSTO DE 19% ? 2* Edição
POLÍTICA

.JORNAL DO BRASIL

Miro suspeita de 
gastos 

de César

Carlos Hunflfia

Candidato contrata auditoria para provar uso de verbas sem autorização da Câmara

MURILO FIÚZA DE MELO

O candidato do PDT. Miro Tei-
xcira, acusou o prefeito César Maia
de gastar, por decreto, 30% a mais
dos recursos previstos no orçamen-
to deste ano sem pedir autorização
à Câmara. Miro disse que vai apre-
sentar atè o final da semana docu-
mentos provando o suposto gasto
abusivo do prefeito, que o candida-
to qualificou de crime de responsa-
bilidade. "Para este tipo de delito
só há uma sentença: o impeach-
ment", afirmou. O pedetista reve-
lou que já contratou auditores para
estudar o material que será entre-
gue a três organizações nào gover-
namentais de contabilidade.

Para a secretária municipal de
Fazenda, Sol Garçon, o pedetista
está sendo "leviano", além de pas-
sar um "atestado de incompetên-
cia" para o Tribunal de Contas do

Município e para a Câmara — "on-

de estão os atentos vereadores do
PDT"— que, segundo ela. recebem,
mensalmente, um relatório sobre a
execução orçamentária do munici-
pio. 

"Os 30% que o candidato diz
que o prefeito gastou a mais repre-
sentam RS 1 bilhão, verba que, sem
dúvida, os veradores do PDT não
deixariam passar despercebida",
disse.

Miro, no entanto, diz que vai
"exibir documentos a entidades da
sociedade civil para que não sejam
confundidos como denúncias de
campanha. É um fato deplorável e é
meu dever de homem público de-
nunciá-lo", disse Miro, que, no en-
tanto, não quis revelar o nome das
ONGs. Com a divulgação dos do-
cumentos, segundo* o deputado, o
Rio vai entender a origem dos fac-
tóides do prefeito. 

"Os factóides
não são instrumentos de ataque,

ti. Conde defende ACM

pANIELA SCHUBNEL
V. MÁRC IA TELES

Ao sair ontem em defesa dos
principais caciques de seu partido
- r Antônio Carlos Magalhães e
Jorge Bornhausen —, o candidato
do PFL à Prefeitura do Rio, Luis
Paulo Conde, não poupou o pe-
detista Miro Teixeira. Foi a pri-
meira vez que Conde deixou de
lado sua polidez habitual para re-
vidar duramente as criticas de Mi-
ro á anunciada participação de
ACM e Bornhausen na campanha
do PFL carioca.

"Se Miro e Brizola tivessem
feito pelo Rio o que o Antônio
Carlos Magalhães fez pela Bahia,
a-situação da cidade era outra",
afirmou Conde, no meio de uma
visita á favela de Acari. "O 

que o
Miro, como deputado federal, fez
pelo Rio? Só demagogia. O que os
deputados de esquerda fizeram
pelo Rio? Nada. senão não teriam
deixado São Paulo ficar com a
tributação do ICMS do petróleo
produzido pela Bacia de Campos,
nem que nosso gás fosse levado
para lá".

Média — Conde nào poupou
a artilharia nem contra o ex-mi-
nistro do Planejamento, José Ser-
rn. candidato do PSDB á Prefei-
tttra de São Paulo e autor, quan-
do deputado federal, da emenda
que levou para seu estado a tnbu-
taçào do ICMS do petróleo. 

"O

Serra deveria ser considerado per-
sóna mm grata no Rio de Janeiro.
Mas em vez disso, recebe medalha
nu Assembléia Legislativa. Os
deputados só sabem fazer mé-
dia".

Ex-integrante da chamada "li-
ntia auxiliar" do PCB, Conde dis-
se não ler "nenhum 

problema"
em aparecer ao lado de figuras
históricas da direita brasileira. "A

História do Brasil nào é linear, só
na cabeça de quem tem uma visão
política muito estreita. O ACM c
a Arena romperam com o Maluf c
possibilitaram a abertura demo-
crática", argumentou.

Um e outro — Separados
fisicamente, Conde e César Maia
adotaram o mesmo discurso. "O

povo não é bobo nào", disse o
primeiro, em Acari, e o segundo,
em visita às obras do Favela Bair-
rp no Morro do Vidigal. em São
Çonrado. Conde criticava o "dis-

curso demagógico da esquerda.

que fala, fala, mas não trabalha".
Já César Maia defendia suas
obras. "Agora o Conde vai para
um lugar e eu vou para outro, a
gente já pode se separar. A pre-
sença do Conde em Irajá quer
dizer que eu estou presente junto
com ele, e vice-versa", explicou o
prefeito."O 

povo sabe quem está do
lado dele. A esquerda só defende
direitos abstratos e vira conversa
para boi dormir", disse Conde,
que passou ontem duas horas em
visita ao conjunto Amarelinho e a
favela de Acaji, Conde colheu os
frutos da construção, pela prefei-
tura, da passarela sobre a Aveni-
da Brasil. Acompanhado princi-
palmente por crianças, o candida-
to do • PFL .foi bem recebido na
favela, ondç brincop com um pa-
pagaio, jpgou pingue-pongue e
depois seguiu em carreata até a
favela Pára-Pedro, próxima a
Acari.

Cabral — Em visita aos mor-
ros do Pavão- Pavãozinho e do
Cantagalo, ontem pela manhã, o
candidato Sérgio Cabral Filho
(PSDB) criticou o descaso da pre-
feitura do Rio de Janeiro com as
comunidades locais. "È um ab-
surdo que durante os últimos
quatro anos o governo municipal
tenha fechado os olhos para 45
mil pessoas", disse, se referindo
aos moradores dos três morros da
zona sul do Rio.

Cabral Filho percorreu ruas,
visitou casas e ouviu as reivindi-
cações dos moradores que, entre
outras coisas, pediram a reativa-
ção do teleférico construído por
Brizola, interditado há quatro
meses por falta de manutenção.
Hoje, os moradores levam cerca
de uma hora para chegar aos pon-
tos mais altos dos morros.

Às indagações sobre uma pos-
sivel preocupação com a ascensão
nas pesquisas do candidato pefe-
lista, respondeu com bom humor."Conde, 

quem é Conde? O que
fez? Qual o compromisso dele. de-
volveu, garantindo que vai ga-
nhar as eleições. "O 

povo nào
gosta de ser manipulado", afir-
mou.

Ainda no morro, Sérgio Ca-
bral Filho assistiu a uma apresen-
tação de bale das crianças que
participam do projeto 

"Dançan-
do para nào dançar", promovido
pelo governo estadual.

AGENDA DO DIA
DSTQQSS

ÕC II I I 11 25 AGO

Miro Tolxoira
lOh — Panfktagem em Vila
Kennedy, saindo da Praça da
Liberdade, com o ex-govema-

,dor Leonel Brizola.
12h — Conjunto Nossa Senho-
ra das Graças, Mendanha,
Campo Grande, com Leonel
Brizola.
14h — Panfktagem do Con-
junto Joào XXIII ao Novo
Mundo, em Santa Cruz., com
Brizola.
Luis Paulo Condo
lOh - V tsila d Igreja de São
Lourenço. no Méier.
12h30 — Almoço no Sindicato
dos Comereianos, Rua Jacin-
to. 33, Méier.
1% — Inaguraçào do comitê
do candidato a \ereador Ale-
xandre Ferrutü, Rua Anstides
Lobo. 213. Rio Comprido.
20b - Reunião em casa de fami-

. ha em Ipanema.

Sérgio Cabral Filho
17h — Caminhada no calça-
dão de Sepetibu e inauguração
de comitê.
18h — Caminhada em Pedra
de Guaratiba. partindo da Rua
Barcos do Alarcâo.
Chico Aloncar
9t» — Visita à Serra da Bicuda,
na Vila de Penha.
10h30 — Atividade em Copa-
cabana e Ipanema, do Posto 4
ao 9.
Sérgio A rouca
lOh — Atividade no Posto 9.
Ipanema.
I2h — Atividade na Escola de
Samba Jacarczinho. na Aveni-
da Suburbana. 2.066.
Ciro Garcia
% — Carreata.
I2h — Visita à Vila Cruzeiro.
I4h — Entrevista a Radio Ma-

mas de defesa. Com eles. a popula-
ção não presta atenção na adminis-
tração do César Maia. que é uma
das mais nocivas, irregulares e arbi-
trárias que o Rio já teve", atacou
Miro, comparando o suposto gasto
ireegular do prefeito a um "cheque

falso".
Nem os vereadores escaparam

dos ataques do candidato pedetista."Eles têm o poder de fiscalizar as
contas do município, mas não fize-
ram nada. As ONGs vão suprir o
trabalho que a Câmara nào fez",
disse Miro. que ironizou a preocu-
pação do candidato de César Maia,
Luis Paulo Conde, de manter-se na
liderança das pesquisas. 

"A candi-
datura do Conde era virtual, ou
seja, inexistente. O povo já está re-
fletindo sobre isto, principalmente
depois que viu o padrinho dele, o
César Maia. ao lado do Antônio
Carlos Magalhães, lnocêncio de

Oliveira e Luis Eduardo Maga-
Ihàes," afirmou.

O candidato do PDT passou to-
do o dia de ontem num antigo re-
duto brizolista: a Zona Oeste. Con-
trariando teses de que a região
transformou-se em área marcellista
e, agora, condista. assessores do
candidato, garantem que o PDT
ainda tem 20% do eleitorado local,
graças ao ex-governador Leonel
Brizola.

"Com estes 20% e mais a força
que Miro tem nas regiões Norte e
da Leopoldina, vamos surpreender
os adversários", disse um dos asses-
sores. "Tenho a certeza que a nossa
presença aqui vai fazer com que as
pessoas lembrem de que tanto o
Marcello quanto o César surgiram
do PDT. ". afirmou Miro, que hoje
volta a região ao lado de Brizola
para testar a popularidade do velho
caudilho na região.
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Miro suspeita que o prefeito usou recursos não previstos no orçamento 1
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MORAR BEM NO RECREIO

É ISSO AQUI!

Ed. Tour de Saint Germaitt
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QUARTOS

(2 
SUITES)

Entrega em 20 meses

A Anfra está lançando no Recreio depois do sucesso dos
edifícios Tour de Lion, Tour de Saint Michel e Turim, o Edifício

Tour de Saint Germain. São apartamentos com salão, 3 quar-
tos (1 reversível), 2 suítes e um varandõo delicioso para você

aproveitar toda a tranqüilidade que o bairro oferece. Aqui

você está junto as praias mais lindas e limpas do Rio, além

de contar com toda a estrutura de uma das regiões que mais

cresceu nos últimos anos. Venha conferir como morar bem

no Recreio ficou ainda mais fácil!

Preços a partir 
de:

R$ 83.000

•Condições <to ajxo 103

Rcalixaçjo: Vendas:

mm
IPATRIMÓVEL

Mensais sl intermediárias

durante a construção de:

R$ 689,92

wsnwte - twmicofMíBt W: 431 -1600 e 259-3545

Venha hoje mesmo à sede da Patrimóvel na Barra ou Ipanema!
Av. das Américas, 4430 - Loja B • Rua Prudente de Moraes, 7 788 - casa
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¦ MAURÍCIO DIAS

jíjt omplcta hoje 30 anos de vida o Teatro Casa Grande, no Rio.
V^O aniversário do Casa Grande, curiosamente, guarda relação
com um episódio — a renúncia de Jânio—e um outro evento de 25 de
agosto — o Dia do Soldado — por circunstâncias históricas.

Foi a renúncia de Jânio, em 1961, o fato que empurrou o pais
para o regime militar iniciado em março de 1964 e contra o qual. a
partir de 1965, o Casa Grande armou um dos mais importantes
núcleos de resistência pacífica ao arbítrio, em defesa das liberdades
democráticas.

Fundado por Max Haus, Sérgio Cabral (pai), Moisés Fucks e
Moisés Ajhaenblat, o Casa Grande aglutinou a inteligência brasileira
como. entre tantos outros, Raymundo Faoro, Ferreira Gullar, Wan-
derley Guilherme dos Santos, Francisco Weflbrt. Antônio Houaiss e
Fernando Henrique Cardoso, que. como aspirante a uma vaga no
Senado, perguntava premonitoriamente. durante um debate sobre
conjuntura nacional:

Há possibilidade de marcharem juntas forças sociais que
podem ter interesses que se contrapõem? — FH já achava que sim.

Foi lá. também, que o então quase desconhecido sindicalista
Lula. em 78. zombou dos intelectuais para atacar o regime:

Aqui a gente pode falar e se reunir. Mas se uma dúzia de
operários faz isto na rua, a policia vem e massacra — observou.

Na cabeça de Max Haus, ao lembrar de Lula e da frase, vem a
imagem tio corpo-aíçíprpo que, naqueles anos, mantinha coni a Policia
Federal: "Tínhamos que usar artifícios para driblar a Policia Federal",
lembra. Um dos expedientes era o de cobrar ingresso para que as
reuniões ganhassem caráter de "movimento cultural e não político".

Pòr lá passaram políticos como Ulysses e Tancredo. pregando
democracia, c foi onde, já nos anos iniciais da redemocrati/ação. o
ministro da Justiça. Fernando Lyra. extingiu informalmente a censura.

Os serviços do Casa Grande â liberdade são tão ricos que — além
da importância como uma casa de teatro — Ia/em justiça ao apelido
que ganhou nos tempos ditatoriais; "Casa da resistência democrática.

?
\,n anunciar novidades esta soma-FH olímpico

Pelo menos por uma noite — .i
de 24 de novembro próximo \;u
voltar a brilhar o velho e bonito
prédio do Itamarati. no Rio.

O presidente I ornando Honri-
que ^ii oferecer um jantar aos re-
presenlaips da Comissão do Ava-
liação do Comitê Oiimpieo Interna-
eional que estarão vistoriando a ei-
dado.

Depende deles a inclusão do
Rio entro as quatro cidades finalis-
lu$ — das 11 candidatas - na dis-
puta pela sede |a Olimpíada do
2004.
Lá vai a Rita

Na onda que vem sendo feita
contra as lei-, do proteção ao menor,
parece ter-se afogado a candidatura
da deputada Rita Camata à Prefei-
itira de Vitória, no Espirito Santo.

Relatora da CPI do Menor, tia
Câmara, seus adversários exibem
cena?, de violência praticadas por
menores, enquanto uma voz som*
hria. em <>lf. comenta: "lista ó uma
obra de Rita Camata."
De olho no futuro

Moreira Franco subiu a serra
no domingo passado para uma con-
servi confidencial com Marcello
Alencar

O tema u/ou buscava apoio
do governador do Rio para o caso
do vir ,i !*er indica® polo PMDB
para o Ministério do I ornando
Henrique.
Pano verde

lima pesqüisa do Ibopc. reali-
Aula no Rio na semana passada,
mostra que os cariocas são favorá-
voh a liberalização do |ogo no Bra-
sll

Os números mostram, no en-
tanto, que a abertura dos cassinos
ainda tem forte resistência na cida-
do: ficaram a üvor o >4'..
Contra.

Para a maioria favorável, 66 '..
acham que o dinheiro arrecadado
com impostos sobre os |ogos devo-
riam ir para a saúde o 24% para a
educação
Quebrando o muro

Insatisfeitos com o desempo-
nho político do partido, membros
do alto tucanato nacional querem
mudanças já

Os de melhor plumagem
acham que o PSDB. depois de per-
der fundadores expressivos como
Pimenta da Veiga. José Richa o I u-
clides Scalcò, ficou também sem
identidade, o querem mudanças
imediatas

O deputado I r.inco Montoro

Mào e contramão
O governa tom uma interpre-

taçâo diferente do Congresso sobro
o jogo político para a escolha do
próximo presidente da Câmara

Na versão dos políticos, a
aprovação do projeto de reeleição
dependerá do sucessor de Luís
rduardo Magalhães.

Na visão do Planalto, só será
eleito quem estiver fechado com a
aprovação do projeto
Carpas ambulantes

A primeira coisa que os asses-
sores do ministro Nelson Jobini la-
rão amanhã, o </<n uiu r da Mica-
rencandanga. será verificar se as
carpas japonesas do espelho d água
do Ministério da Justiça estão bom.

A preocupação com os pei\i-
nlios tem motivo.

No ano passado, elas acaba-
ram nas grades das churrasqueiras
de ambulantes que aproveitavam a
Micarencandanga para ganhar um
troco.
Sucessão de FH

Piada que circula em Brasília.
Depois ilo sucesso dos desço-

nhccidos candidatos do Paulo Ma-
lut e César Maia. no Rio o em São
Paulo, cresceu a torcida pela teclei-
çáo.

\ ra/ão ó o medo do o presi-
dente III. no caso da emenda da
reeleição não passar, tentar enipla-
car o ministro Clovis Carvalho co-
mo Sucessor.
A flor de Vandré

Geraldo Vandré talvez não os-
perasse viver para ouvir.

Sua bola canção Pm nau tli:cr
i/nr iiân Ai/i / i/i flores que Io/
vibrar a geração dos anos 70 e que
tanta dor de cabeça lhe deu durante
a ditadura militar . depois do re-
sisiir à interpretação da cantora Si-
mono. sucumbiu ás necessidades do
mercado.

Virou peca do propaganda no
rádio.

I o trunfo uvido pelo Sebrae
para fazer o lobbv pela mudança do
l.statuto das Micro o Pequenas Em-
presas, em tramitação no Congres-
SO.
Sem vez e sem voz

Sc já não tinha vez na campa-
nha para a Prefeitura do Rio. o
PCB agora perdeu a voz

O candidato Ivan Pinheiro loi
operado, na semana passada, para
retir.tr um polipo benigno das cor-
das vocais.

LANCE-LIVRE
Para prewnur a historia deis imi-

prantos italianos r alemão quí se faiii-
earam em lia (SC) — que sita alagada
por uma usina hidrelétrica —. o Iphan
niiHilar.t a l asa da Memória na no»a
cidade, para ondv seràt» transferidos os
mottdww

PaUto iioldrajch. presidente do
SmdK.tio dos \d\ogados. enviou lele-
íranw de apoio ao presidente do Tri-
bun.il dc Justiça do Rio. Cunia M.it-
eher. no euiKite que trava contra o
governo do e>Uuk>

O Xlmtsierio da C ulmra pnwromra
dia " de vlimbfo o show (.ts,i a festa,
você e o Brasil, no Parque (íarola de
Ipanema, no Vrpoador. no Rio. O
e»ento Ia/ parte da (entalo a de popvla-
riíaeão da eomemuraeào do í)ia da
Imk-pendêneia.

O Sehr.iv está implantando um
programa de qualidade total r.i Rede
luxor Hoiè\ ro Rio O procrasn.»

Purn.ru Bahucem Muias.
V» ekifõrs estão chegando à Kseoh

Panjw. Vmanhi, ás 20h. tem debate
com os candidatos l uts Paulo Conde.

Srgio l abral filho. Miro leiveira.
Ihico Vfcoear e S-rgio Vrouea. Na
platéia, alunos pais c professores da
eseola. na Gàtca.

tK pe^uen.H e médios eniprcNtnos
prometem provar cm \eminano quar-
la-ietra. na Câmara, que as alterações
no Lstatuto das Pequenas o Xledus
Empresas gerarão üegocios que au-
mentarào cm cerca de RS ^ bilhões a
arrecadação anual do INSS

V direção da t niào dos PrefcsMrs
IhibiKiis no Kstado do Rio promete
botar mil pessoas nas nus do ( entro da
cidade, dia 4 de setembro, para protes-
tar omtra a política salarial da S-cre-
lana t stadual de Kdueavão. Saem em
passeata da ( andetaria para a Praça
São Jovè.

Movimento dc wlidanedad! d
alunos do lotéao Santo lersáekv
Rio eles dedicim algumas" noites

br" dc alunos do Morro Dona Mana.
era Botafogo, que tazem o curso no-
turno no tofeo.

César Maia tampou o sai com a
britadrira.

Eleições/96

BONÉS RS 1,15
Entrega rápida p/grandes quantidades

(021)671-4151 /671-3996Tels.: .Av. Nilo Peçanha, 388 sala 301
Duque de Caxias

- Centro

VOZ.FALA.INIBIÇAO
ARGUMENTAÇÃO SOB PRESSÃO

HORATÓRIA, 

IMPROVISO, CULTURA GERAI
CURSO COMPLETO ou COMPACTO
Sal Ao a pateo.mJcmtone a vlaeo *

Adulto», empresas o crianças ^
í FONOAUDtóLOGO SIMON WAJNTRAUB
{COPACABANAe BARRA - TR4021) 86 511S/2* 5J23
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Zona Oeste dará ao Rio

o 
próximo 

vice-prefeito

Felipe, Aloísio e Eider puxam votos para suas chapas na região

ENCONTROS
QUE DÃO CERTO

OCUPADO' FXIGE^rt» TÍMIDO'
ROMÂNTICO' ESPORTIVO'

OUFR CONHECFR NOVAS PESSOAS1
«TEMOS A SOLUÇÃO

ÍLUNCH FOR TWO!" VOCÊ NOS [IGA MARCA llMA .
VISITA NOS CONVERSAMOS VOCE
NOS DIZ QUEM VOCÊ E E O IIPO DE

PESSOA OUE PROCURA
E CONFIDENCIAI

SO O OUE VOCÊ PRECISA FAZER
E SE ENCONTRAR PARA UM ALMOÇO

COM AlGUEM ESPECIALMENTE
SELECIONADO PARA VOCE1

262-5648/262-3102

Decoração

interessa?

Vá ao

Classificado que I

mteressa |

ver o produto que

interessa I

* ( lüssificuilos ,•» i
TBBmm

O Ornando «a Merwu.

O próximo vice-prefeito do
Rio deverá vir da Zona Oeste.
Pelo menos este tem sido o indica-
dor mais forte das últimas pesqui-
sas eleitorais, que apontam a re-
giào como um centro de definição
das eleições de 3 de outubro. São
cerca de 900 mil eleitores que os
candidatos a vice-prefeito do
PSDB. PDT e PFL. todos prove-
nientes da Zona Oeste, querem
conquistar.

O candidato a vice-prefeito pe-
lo PDT. Aloisio de Oliveira; está
intensificando sua campanha na
região para tentar recuperar uma
parcela do eleitorado pedetista
que hoje se divide no apoio ao
PSDB de Sérgio Cabral Filho e ao
PFL de Luis Paulo Conde. "Nos-

sa meta è alcançar 4U" u do eleito-
rado", diz Aloisio, que adotou os
comicios-relámpago. incluindo vi-
sitas ás comunidades e distribui-
çào de panfletos. Segundo ele. o
PDT já teve 60% dos votos da
Zona Oeste, quando Leonel Bri-
/ola se elegeu governador, em
1990. Hoje, afirma, tem 25%.

Este dado é contestado pelo
candidato a vice-prefeito pelo
PSDB. Jorge Felipe, que não dá
mais de 10% para o PDT na re-
uiào. Pelas estatísticas de l elipe. o
PSDB tem 41% dos votos da Zo-
na Oeste, seguido do PFL. com
26",,. e do PDT. com 10%. Can-
didato a vereador mais votado
pelo PDT nas eleições de 1988 e o
terceiro colocado em 1992. quan-
do foi reeleito com 17 mil votos.

Jorge Felipe quer agora puxar es-
tes eleitores para o PSDB. Como
os pedetistas. ele adota na Zona
Oeste a estratégia do corpo-a-cor-
po.

Tanto o candidato do PSDB
quanto o do PDT estão animados
com os resultados colhidos nas
ruas. "A receptividade tem sido
muito boa. E isso não abrange
apenas a Zona Oeste, mas toda a
área da Leopoldina, Jacarepaguá
e Baixada Fluminense", afirma
animado o vice de Miro Teixeira.
Aloisio já foi vereador e deputado
estadual por duas vezes pela Zona
Oeste, com uma média dl oito mil
votos.

Tendência — O vice de Ca-
bral Filho, tem a mesma sensação.
"Os eleitores do PT e do PDT têm
afinidade com o programa do
PSDB e simpatia pelo candidato
Sérgio Cabral Filho. A tendência
é que esses \otos acabem benefi-
ciando o Sérgio, já que o Conde e
o candidato da elite e o prefeito
César Maia tem pouca penetração
na Zona Oeste. Nas ultimas elei-
çòes. ele precisou do apoio do
Marcello Alencar na Zona Oeste
para se eleger prefeito", afirma
Jorge Felipe.

O vereador e um dos políticos
que vencem eleição so com os vo-
tos da Zona Oeste. Em 1994 con-
seguiu eleger a filha, Vanessa I c-
lipe, deputada federal, com 60 mil
votos. A influência de Jorge Feli-
pe. porém, não é considerada uma
ameaça pelo candidato a vice do
PFL. Eider Dantas."Minha função é abrir portas

para o Conde na Zona Oeste.
Não vou >air daqui nos próximo*
15 dias", disse Eider na última
sexta-feira, enquanto fa/ja cam-
panha em Realengo. Dos 2s.747
votos que teve nas últimas eleij
çòes. ele calcula que 25 mil vieram
da Zona Oeste. "Fui o deputado
mais votado na região." Eider
Dantas tem participado dl teu-
niòes com 80 a 100 pessoas 

"Pri»

meiro, procurei os eleitores para
dizer que unhamos um candidato
do prefeito César Maia. Agora, e
hora de levar o Conde para o
povo conhecer. Ele estará na Zo-j
na Oeste pejo menos de dois eir
dois dias. ate setembro (

As áreas onde a candidatura
Luís Paulo Conde precisa ser mais
bem trabalhada, segundo o seu
vice. são o centro de Baiiuu, Ricj
da Praça, em Campo Grande, e.
Santa Cruz Fm Bangu. alljda e
muito lorte a influência de Joruq
I clipe Nos outros dois bairros,
segundo Eider. "embora tenham
sido feitas obras, a presença lisic.t
do prefeito e pouca"

A estrátégia dòs pelelistas p.ua
alcançar mais da metade dos vo-;
tos da Zona Oeste e associar o
nome de Jorge Felipe aos camelôs
e dizer que o PSDB incentiva a'
desordem urbana. I proclamara^
morador da região que \loisio dd
Oliveira, o candidato a vice do'
PDT, incentiva invasões de tefn(
na região "Nos apresentamos coí
mo os candidatos |a ordem, do
embelezamento da cidade'! du
Ei der Dantas. (Márcia Teles)

INGLÊS INTENSIVO
Cursos intensivos de 3, 8, 12 e 24 meses em turmas pequenas. (Aulas^também aos sábados).
Mesmo preço todos os níveis. Aulas individuais a partir de R$ 232 p/ mês. Aulas em empresas.

Espanhol individual e em grupo. Portuguese for Foreigners.

A partir de: R$ 69,30 PI mês
Matricula: R$ 60 (inclui primeiro conjunto de livros)

® Centro: 221-1863; Botafogo: 551-0049; Tijuca: 284-8040; Jacarepaguá: 392-2160
Madureira: 450-2360; Baua: 494-3766; Méicr 595-5729; Ilha: 396-5869

C. Grande: 413-2304; Ipanema: 521-4598; Rio Bonito • Macaé • Cabo Friofeedbach'

DOMINGOS - As 20 00
RADIO IMPRENSA FM -102 .1

PSICOLOGIA/
TEOSOFIA

CÓPIA R$ 0,03
IA PARTIR OE 50 UN I

I Encadernação^ Plastificaçâo
| ¦ ElaboraçAo da Pantlatoi/ Fillpetas
¦ - Papal de diversas cores

Pegamos o entregamos sou pedido
Av. Rio Bronco. 43 - 5ol»r»lo|t» .

1 IiLi? — —1ÜZ2C2~*221

^NTROCULTURAL FREMÍER——— FORMATURAS festas eventos

PREMIER FORMATURAS EM NOVO endereço
A partir dc 09.09.96 Av. Rodrigues Alves, 14J - Centro

Tel ¦ (021) 253-7979 / 985-8590
Atcnd. M h 5.12-0770 cód. 4000611 Sr. Alexandre
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FAX
TOSHIBA/PANASONIC
SHARP / TCE/MILMAR

Assistência técnica especializada
Suprimentos p/ todas as marcas
Venda • Troca o Aluguel

IQ211 223»1343 Fax: 363-4094

JORNAL DO BRASIL

Sucmal Sao Paulo

Átenimento Direto ao Ássimíe

(011) 
255-9755

Segunda a sexta-feira, das 9lis às 21hs.

1° FESTIVAL DE PIZZAS, QUEIJOS e VINHOS

1° PQV de SÃO JOSÉ DO BARREIRO

'V* vvOi_ , • \/vj•X v/* / .V*.-/r - X* S
São José do Barralro-SP

É dia 7 de setembro
Ao Pó da Serra da Bocaina, nn Fazenda

Cnmping com Shows. Animação Infantil.
Forró, Barraca do Souvenirs, Artesanato «
Doces, Queijos variados. Pizzas, Vinhos o

Refrigerantes à Vontade.
A partir das 20h

e nâo tem hora para terminar!

Informações: (0121577-1 1131577-11511 577 1210 Sábado e Domingo até as 22 horas

F.G.T.S/POUPANÇA/I.O.F

RESSARCIMENTO
l),ts dilerençás n3Ò credilad^s no Plano Bresscr, Vor.^o, ( ollor 11'
II 8(".> de IOF sobre a Poupança BüxjUc.id.i Para st- ter idéia da
extensão do expurgo: so dc março/40 a agoslo/92 < om o
desbloqueio da última parcela da poupança, as diferenças não

creditadas foi de 7.697% o que vale para as cadernetas de
Poupanças, vale tamlW-m para rendimentos do F.G.T.S.

Rua Gonçalves Dias ny 56^S.ila 305 - Centro - R|
242-3324/252-0056/252-1 «5 7

JORNAL DO BRASIL
Vtcrada 5")0 t 111 '*«¦ t ji* 11' - ii
Rh, dc janeiro Kt io;n • u-k\IH:I

rr (IP :iw;; ¦

TELEFONES
R E D AÇ AO _____ 585-4*22
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Nottciltio 585 4566
Revistas 585 4479
CUnsifiCíKlOíi 580 4049
Anú"CK)s po» OSOO 23 -5000
Anúncios Funeíy^.
CIRCULAÇÃO 
Ass^atufâs Ro 589-5000

s Cidades 0800 23 8787
Áw&rxtnxo ao Assmante 589-5000
Aie^d ü Baxa» 535-4339
E««np Atus-Klcs 585-4377
SERVIÇOS NOTICIOSOS:
AFO A? A-vi i*i Spo*' Pms.uPi
SERVIÇOS ESPECIAIS:
AEP.-
CORRESPONDENTES:
Acti Auqon 8J-J Vjjo
30 Sw V m G«r«.S. Pvà P«Kà"3 NnVIffibtfCO

$*nta CiUnrè

PREÇOS DE VENDA AVULSA EM BANCA

DIASUTOS DOM

or í
MS.MT. WS, SC.00
ausa.qo.se. ; >' i
CC.MA.Pft.Pl.RN.
ACJkMJkP.PA.PK>.»l*,TO

REPRESENTANTES COMERCIAIS

f?oG'í"C« 4
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JORNAL DO BRASIL

o n l~~i n e
O que é o JB Online
Ê uma edição eletrônica do JORNAL
DO BRASIL disponível para usuà-
rios de computador Consiste em
uma versão sucmia do jornal im-
presso com textos e fotos alem de
informações que complementam
reportagens publicadas
Como ter acesso ao
JB Online
Através de uma conexão à rede
mundial de computadores Inter-
net e programas específicos. No
Brasil, o acesso a Internet e feito
pelos provedores de acesso
Atualmente.existem cerca de 300
espalhados pelo pais O endereço

(URL no largào da Internet) do JB
Online e http://www.jb.com.br
Correspondências eletrônicas
também podem ser enviadas ao
JB através do seguinte e-mait
jb < 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 fornai indicam que ha
matenal complementar na edição
eletrônica Ao entrar no JB Ortli-
ne na Internet e so clicar sobre
a mesma marca que aparece na
tela e procurar o numero corres-
pondente para encontrar o com-
piemento (geralmente mais mfor-
maçôes sobre o mesmo assunto
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Agora Juntos:

Apple Computer,

Faculdade e

Colégio da Cidade

/

Apple Computer

Nós, da Faculdade e do Colégio
da Cidade, estamos muito alegres
e orgulhosos.

Analisando o projeto, em cuja
implantação nos empenhamos e

que contempla o estabelecimento
de um centro de excelência de
educação, a Apple Computer—
tecnologicamente a mais
avançada fabricante e líder
absoluta de vendas de
microcomputadores nos Estados
Unidos— selecionou a Faculdade

da Cidade e o Colégio da Cidade

para operarem o CENTRO DE
PESQUISA E CAPACITAÇÃO
PARA PROFESSORES NO RIO
DE JANEIRO.

Isso, para nós, é mais do que o
reconhecimento de nosso
trabalho. E uma honraria.

Nossos pesquisadores utilizarão
3 laboratórios de última geração
e de alta tecnologia onde estarão
instalados 73 poderosos
computadores Power Macintosh
8500/132 com 64 e 32 Mb de
memória Ram, o que

possibilitará o desenvolvimento

de tratamento digital de imagens;
a animação em 2D e 3D; a
computação gráfica; a pós-
produção digital de vídeo e

projetos de multimídia em geral
sem qualquer limitação.

Esses laboratórios, os maiores e
os mais sofisticados do País,

permitirão à Faculdade da

Cidade e ao Colégio da Cidade

utilizarem e a capacitarem seus

professores, pesquisadores,
alunos e outros usuários com
tecnologias de vanguarda.

Estamos ajudando a formar a
elite técnica que dirigirá o Brasil
no Século 21.

&
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POLÍTICA

Como está a dispota eleitoral em 20 municípios do Estado do Rio

^40091 ^sflPüSl driMüB 21
0 ex-prefeito Jorge Roberto
Silveira (PDT) tem liderança

folgada sobre os concorrentes.

0 ex-preleito Edson Ezequiel
(PDT) tem vantagem sobre a

deputada estadual Alice
Tamborindeguy(PSDB).

driMBi
Nelson Bornier (PPB) está na

dianteira, seguido por Comélio
Ribeiro(PDT).

WB3BSM
Eleição embolada. Hidekel de

Freitas (PPB) tem leve
vantagem sobre Zito (PSDB) e

Alexandre Cardoso (PSB).

Maria Lúcia dos Santos (PPB),
viúva do prefeito assassinado

Joca, tem folgada vantagem
sobre Renato de Jesus

(PSDB).

O ex-prefeito Paulo Rattes
(PMDB) briga com o deputado

estadual Leandro Sampaio
(PSDB), seguidos pelo ex-

prefeito Paulo Gratacós (PFL).

0 ex-prefeito Paulo Azevedo
(PMDB) disputa com o

deputado Fernando Pinto
(PSDB).

Os ex-prefeitos Mário Tricano
(PSD) e Celso Dalmaso

(PSDB) dividem o eleitorado.

0 tucano Simâo Sessim
(PSDB) deve vencer com boa
vantagem sobre José Carlos

Cunha (PDT).

A liderança do ex-prefeito José
Amorim (PPB) está ameaçada

pelo crescimento do tucano
Cândido Matos.
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0 deputado estadual Antônio
Francisco Neto (PSB) está na

frente do também deputado
estadual Nélson Gonçalves

(PSDB).

WSM31
0 ex-prefeito Ismael de Souza
(PPB) disputa com o vereador

Ricardo Maciel (PSDB),
seguidos pela vereadora Inés

Pandeló (PT).

0 deputado estadual Eduardo
Mehoas (PSB) tem boa

vantagem sobre o ex-prefeito
Noel de Carvalho (PDT).

0 radialista João Carlos Rabelo
(PSB) está na Irente do atual

vice-prelelto José Castilho (PT).

0 ex-prefeito Anthony
Garotinho (PDT) está

disparado na frente dos
adversários.

NSo é possível dizer hoje quem
vence, se o ex-prefeito Silvio

Lopes (PSDB) ou Miriam Reid
(PMN). Briga boa.

0 ex-prefeito Péricles Olivier
de Paula (PSDB)

trava disputa acirrada com o
deputado federal José Egldio

(PL).

0 ex-prefeito Frederico Padilha
(PMDB) briga com o ex-

deputado estadual Elias Camilo
Jorge (PSB).

O ex-deputado federal Alair
Corrêa (PSDB) tem vantagem

sobre o pedetista Paulo Massa

Os candidatos Mirinho Braga
(PDT), Toninho Branco (PFL) e

Clemente da Silveira (PSDB)
estão embolados na disputa.

K

Eleição 

prepara 

eaminho 
para 

98

PSDB, PFL | PDT disputam 5,5 milhões de eleitores no interior do estado plantando suas bases para a sucessão de governador

l I XANOKI Ml DUROS I I RANCISl O
llis NOI 1

A menos de 41) dias das eleições, o no\o
papa político do Rio de Janeiro ainda é
m grande quebra-cabeças. Mas, nem bem
lidado o jogo de ll>%, três partidos jã
leram a largada para outra eleição, a do
róximo governador, em 1998. Ao mesmo
mpo que se engalfinham na disputa pela
releilura do Rio, PSDB, PFL e PDT
jeítam suas peças nos outros 90 munici-
ios do estado eoni o objetivo do plantar
ases sólidas que influam na escolha do

lucessor de Marcello Alencar. Os tucanos,
ncastelados no Palácio Guanabara, espe-
ím conquistar pelo menos 30 prefeituras.

PFL, que hoje tem oito prefeitos, quer
assar a ter de 15 a 20. Já o PDT tem a
hancc de abocanhar três polpudos redu-

jjos eleitorais: Niterói. São Gonçalo e Cam-
os Dos l),7 milhões de eleitores do esta-
o, 5.5 milhões vivem fora da capital.

O PSDB e o partido que vai sair mais
forte das urnas, com chances de fazer pelo
nenos 30 prefeitos. Claro que isso é uma

[orça para 98. Teremos uma aliança tripla:
irefciio, governador e presidente do mes-
mo partido", aposta, otimista, o vice-go-
yernador, Luís Paulo Corrêa da Rocha.

Para ele. 1997 c 1998 serão anos de forte
desenvolvimento econômico para o estado.
"É assim que se faz justiça social. Com
desenvolvimento econômico", planeja ele.
Luis Paulo não diz, desconversa, mas é um
dos nomes fortes do PSDB para disputar a
sucessão de Marcello Alencar.

Ninho — Pelas contas do vice-gover-
irador. a Baixada Fluminense ê um ninho
tucano. "Simào Sessim. em Nilópolis, Nel-
son Bornier. em Nova Iguaçu, e Cândido
Matos, em São João de Meriti. têin chan-
ces reais de vitória", lembrou. Alem disso,
o PSDB tem um candidato forte em Duque
de Caxias — o deputado estadual José
Camilo Zito. Na Região Metropolitana, o
partido ainda aposta em um segundo turno
cm São Gonçalo, com a tucana Alice Tam-
borindeguy disputando com o pedetista
Fdson Ezequiel:

Mas e pelo interior que o PSDB estende
seus tentáculos. Em Cabo Frio, confia na
força do ex-prefeito Alair Correia, que li-
dera com folga as pesquisas eleitorais. Em
Macaé, faz fé em outro ex-prefeito. Silvio
Lopes. Luis Paulo dá algumas barbadas :
"Em Rio das Flores devemos vencer fácil
com Elias Restün. Em Quissamã, temos o
fenômeno Otávio Carneiro. Ele está arra-

sando."
As boas chances eleitorais do PSDB no

interior podem ser atribuídas á sua condi-
çào de "partido do governador", que
atraiu para suas fileiras muitos prefeitos
antes filiados ao PMDB. "Quando um go-
vernador começa a ajudar no interior, todo
mundo acaba fechando com ele", resume o
prefeito de Santo Antônio de Pádua, Luis
Fernando Padilha. um dos poucos que
continuam no PMDB. Dois bons exemplos
de ex-prefeitos do PMDB que se bandea-
ram para os lados do PSDB são Alair
Corrêa, de Cabo Frio, e Celso Dalmaso. de
Tercsópolis.

O PFL do badalado prefeito César
Maia também mostra suas armas. Dos
atuais oito prefeitos, o partido quer pular
para pelo menos 15. asfaltando o caminho
no interior para uma candidatura própria
ao governo do estado, em 1998. Os pefelis-
tas torcem pari que esse candidato seja o
próprio César Maia.

Embora tenha previsões otimistas, o
PFL não está disputando prefeituras de
cidades de peso Suas maiores chances es-
tão em Pinheiral. Valença, Saquarema, lia-
tiaia. Maricá, Guapimirim, Duas Barras.
Armação dos Búzios c Apcribc. Em lia-

guai, o partido da como certa a vitória de
Nilton César, que tem o apoio do atual
prefeito. Benedito Amorim.

Três ex-prefeitos alimentam os sonhos
do PDT. Anthony Garotinho, em Campos,
Jorge Roberto Silveira, em Niterói, e í:.d-
son Ezequiel. em São Gonçalo. O partido
perdeu força na Baixada Fluminense, onde
a legenda já foi sinônimo de voto. Lá. tem
reduzidas chances nos municípios de peso.
Além disso, está perdendo a corrida em
duas cidades importantes e por ele admi-
lustradas: Resende e Petrópolis.

Alianças — O que mais salta aos
olhos na estratégia do PDT è a ampliação
das bases de Garotinho no interior. Com
grande força no Norte Fluminense, ele esta
apoiando candidatos fortes de outros par-
tidos com vistas a alianças para 1998. O
leque inclui o Pl. do deputado José Egidio,
em Itapcruna, o PMN de Miriam Reid, em
Macaé. e o PPB de Antônio Jogaider. cm
Porciúncula.

"Eu tenho absoluta certeza de que tere-
mos uma eleição para governador muito
equilibrada, sem favoritismo de ninguém.
Mas eu certamente estarei disputando essa
eleição", garante Garotinho. Ele \é pro-

grossos do PDT em muitas cidades de me-
nor porte. 

"Temos o Mirinho Braga, em
Buzn>s. um político jovem, honesto e com-
potente. Em Trcs Rios, temos o Celso Jacó,
que está muito bem, e, em Varre-Sai, o
doutor Silvestre", lembrou. O PDT tem
também boas chances em italva. São João
da Barra. Cordeiro, Trajano de Morais.
Pirai. Apcribc e Queimados,

Com um excelente desempenho no Me-
dio-Paraiba, o PSB certamente vai aumen-
tar o seu poder de barganha n.is eleições de
1998. O deputado estadual Eduardo Meo-
has, que lidera em Resende, acha que o
partido pode até lançar uma candidatura
própria. 

"Podemos vencer em Resende.
Volta Redonda, Angra dos Reis. Rio Cia-
ro e Quatis c estamos muito bem em Du-
que de Caxias. I um peso político inegá-
vel", pondera ele.

Já o PT. que tem chances reais de vitó-
ria apenas em Angra dos Reis. está invés-
tindq na ampliação de su.is bancadas de
vereadores. Em algumas cidades - como
Duque de Caxias e São João de Menti —.
o PT poderá eleger o seu primeiro verea-
dor.

Direita e esquerda no mesmo 
palanque

Ex-prefeitos tentam voltar

Na composição das alianças no interior
j- onde a tendência do eleitorado é esco-

jlher candidatos sem dar muita importância
nos partidos -. vale tudo contra o ininu-

IV 
As rivalidades entre chefes políticos

locais jogam por terra os antagonismos
?partidários e produzem coligações inusita-
»{las. unindo direita e esquerda no mesmo
{palanque.
I; A disputa em Miiacema, município do
?Noroeste Fluminense com 20 192 eleitores.
£é um exemplo: o PT cerrou fileiras com o
irFL, em torno do candidato do PV. Gu-
>temberg Damasceno. E tudo para impedir
.Já vitória do candidato situacionista. Carlos

^Roberto (PSDB).
í Nem os caciques estaduais, como o ex-
governador c deputado federal Moreira
franco (PMDB), escapam da dança louca
•ilas siglas. Brigado com o prefeito da pe-
squena Apcribc (Noroeste) — seu ex-corre-
Sigionario Ataide Leite, que se filiou ao
ífSDB —, Moreira pôs o prestigio que
jCOnserva no lugar contra o candidato do
ÍPMDB. Alfredo Teles, lançado por Ataide.
^Resultado: apoia o tucano Paulo Bairral.
«ksafeto do prefeito, apesar de ambos esta-
Çyvm no mesmo partido. Os 5.517 eleitores

de Aperibé, divididos entre situação e opo-
sição, nem ligam para a barafunda das
conveniências locais.

O PMDB protagoniza reviravoltas em
outros municípios, como São Pedro d'AI-
deia (Região dos Lagos), com 35.207 ciei-
tores. Disposto a esmagar o prefeito e
desafeto Rodolfo Pedrosa (PMDB), o ex-
prefeito e deputado estadual pemedebista
lédio Rosa nem quer saber do candidato
do partido, Carlindo Filho, c pede votos
para o tucano Paulo Lobo.

Contorcionismo — Em Parati (Sul
Fluminense), os 16.249 votantes também
assistem a shovvs de contorcionismo dos
pctistas, que deram as costas à política
nacional de alianças do partido e fazem a
campanha do candidato do nanico PSC,
Benedito Oliveira, o Dedé.

"Até agora, não entendi direito", diz o
prefeito da vizinha Angra dos Reis, Luis
Sérgio Nòbrega (PT), referindo-se à opção
dos petistas de Parati. Em Angra, a frente
formada pelo empresário e jornalista José
Carlos Rabelo (PSB) para tirar a prefeitura
do PT — que governa o município desde
89 c tenta eleger o vice-prefeito José Mar-
cos Castilho — reúne de pedetistas a corre-

ligionários do prefeito paulistano Paulo
Maluf (PPB). passando pelo PFL de César
Maia e Antônio Carlos Magalhães, pelo
PTB do ex-ministro da Agricultura c ban-
queiro José Eduardo Andrade Vieira e pelo
versátil PMDB.

Em Barra Mansa, com 113.108 eleito-
res, outra do PSB: velhos aliados do PT —
ao qual se juntaram na v izinha Volta Re-
donda. cedendo para a cabeça da chapa o
deputado estadual Antônio Francisco Ne-
to —. os socialistas barramansenses deixa-
ram os petistas a ver navios c se uniram ao
PSDB. novo partido do prefeito Luis
Amaral e de seu candidato, o vereador
Ricardo Maciel. A candidata do PT. a
também vereadora lnés Pandeló. restou a
ajuda do PPS. O ex-prefeito Ismael de
Souza, do PPB de Maluf. tido como favo-
nto na cidade, recorreu ao PMDB de Mo-
reira Franco c Orestes Quércia.

Nilópolis. município da Baixada Flumi-
nense com 142.993 votantes, tem outro
exemplo da salada de siglas que o eleitor
desiste de entender na hora de votar: o
tucano Simão Sessim costurou uma frente
tão ampla, a ponto de juntar o PPB e o
PFL ao PPS e ao PV.

Eles estão de volta. Numa espécie de
corrida de caciques cm busca dos tronos
perdidos, dezenas de ex-prefeitos tentam
reconquistar seus postos em 3 de outubro.
Os mais famosos estão no PDT e no
PMDB. Entre os bnzolistas, tentam retor-
nar Jorge Roberto Silveira (Niterói). An-
thony Garotinho (Campos). Noel de Car-
valho (Resende) e Edson Ezequiel (São
Gonçalo); entre os pemedebistas, Paulo
Rattes (Petrópolis) c Paulo Azevedo (Nova
Fnburgo). O PSDB tem o ex-prefeito Alair
Correia. Chefes políticos de menor porte
estão disputando cm quase todos os muni-
cipios do Rio de Janeiro.

Dos quatro pedetistas. Noel é o que
vem tendo mais dificuldade para voltar,
ameaçado pela liderança do deputado esta-
dual Eduardo Meohas (PSB) nas pesqui-
sas. Os outros três têm fortes sinais de que
serão vitoriosos. Tanto em Campos (Norte
Fluminense) quanto em Niterói (Grande
Rio). Garotinho e Jorge Roberto despon-
tam com folgadas vantagens sobre os ad-
versários — na última pesquisa JB-Vox
Populi. em julho, tinham 71 °-0 e 68% das
intenções de voto. respectivamente. E/e-
quiel também lidera cm São Gonçalo
(Grande Rio), seguido pela socialite tucana
Alice Tamborindeguy.

No PMDB. cm Petrópolis e Nova Fn-
burgo (Região Serrana). Paulo Rattes e
Paulo Azevedo andam embolados com os
candidatos do PSDB Leandro Sampaio c
Celso Dalmaso — outro ex-prefeito a dis-
putar os votos fnburguenscs. Na vizinha
Tercsópolis, o ex-prefeito Mário Tricano
(PSD) também briga pela prefeitura. Con-
diçâo confortável goza o tucano Alair Cor-
reia, que acumulava, na pesquisa de julho.
65% das preferências em Cabo Frio (Re-
gião dos Lagos), contra 9% do pedetista
Paulo Massa, candidato do prefeito José
Bonifácio (PDT).

No Noroeste Fluminense, os eleitores
de cidades como Itapcruna e Santo Antô-
mo de Pádua assistem á tentativa de retor-
no de Fredenco Padilha (PMDB), para
manutenção do controle da prefeitura pela
família, e Péricles Olivier de Paula (PSDB)
Se Fredenco vencer o ex-deputado esta-
dual Elias Camilo Jorge (PSB) e o radialis-
la Paulo Frank (PT), será o terceiro man-
dato dos Padilha em Pádua. Péricles dispu-
ta. em Itapcruna. voto a voto com o depu-
tado federal José Egidto (PL). que tem
recorrido até ao pedetista de Campos An-
thony Garotinho para sair das urnas cm
primeiro lugar.

VÒ0 ESPECIAL S0LETUR VARIG • SAÍDAS AOS SABAD0S DO S. DUM0NT

5 noites em GRAMADO
no Hoteí Serra Azul, o único

5* da Cidade de Gramado e ainda o
melhor dos roteiros das Som», visitando:
Canelo, Garibaldi, Benta Gonçalves, Caxias
do Sul (2 pernoites) e 1 noite em P. Alegre.
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<ssIjs4)if» 1 ' : * S*b com lareira, varanda
• Clube privativo d piscina e sauna

• Segurança total

(0245U2-9009 Mensaisapartir de: R$«|"
Em até 55 meses para pagar.

(com serviços)

Quadríssima & praia.• Também coberturas duplex
¦¦ * Amplo terraço V>k

í ^I > ; * 2 vagas de garagem
SO meses pm pagar.

3 Quartos

,"J§
Obra em ritmo acelerado.

• Sa/áo, //V/ng, f surte, varandão
m^?M'Ampto* quartos Xmm

:.. -r; ' 2 ou 3 vagas : ¦ • ,m• Excepcional área de Iatetd 2pbdnas,
sauna, ducha, churrasqueira, salio de

festas esalio de Jogos ,
RUA ARY PARREIRAS, 65.

iTOliontfofCaHáíMtfte ' XtadM- . .

SS1 620-1008

SANTA ROSA•»¦'» ' '* jr>, ¦ > í;••).&';¦»•., .i,i JKàS^aKC. Wj_ } ' ,, ',4-

13QuartosMí

SANTA ROSA

2 Quartos

. ^ Sala, varanda w,^,
Depsicomphtas: 0

•1 vaga ;íj||P
Últimas unidades

Entrega em dezembro de 96.

RUA MÁRIO VIANA, 405.

Sala, varanda, dependências
*1 ou 2 vagas na escritura
Prédio em centro de terreno

Poupança fadlitadíssima em
;' . até 40 meses. , ^
Financiamento Bamerindus

em até 10 anos, 1

RUA MÁRIO VIANA, 416.

Comípul)

Hddadets
frcyponfa:

HbrtZjotuba
. v»«M

620-1008

gm 
SANTA ROSA

%Jm 2 e 3 Quartos

(I suíte)

mmãSÊÊÊÊÊ • Sala, varanda, deps. completas
^ e garagem ,

orponçio « ConxMjkt • Coberturas d 2 vagas

PLACON 
* Pisdna, sauna, salio de festas,

H ,r ¦, salão de fogos e bar

Chaves em 10198.
. Financiamento direto em 76 meses.

620-1008
RUA NORONHA TORREZAO, 282.

NOVA FRIBURGO

Chalés de 2 quartos
e muito mais

72 meses para pagar sem intermediárias.
• Clube completo, quadras polivahntes

• Piscina, sauna, piayground
• Central telefônica
Sinal de: R$648,
30 dias: RS 756,
60 dias: R$ 756,

)g 70 mensais de: RS 432,
e mais nada.

(2 suítes)
A 2 quadras da prata.

Apenas 2 aptos. por andar
_w„J. •. living, varandSo l'.;l

• Finoacabamento
Deps. completas, 2 vagas

Financiamento direto em até 5® meses.
RUA LOPES TROVÃO, 282.

tra?tyi(lDrCcn*Ai0Q. Vfciiif "

* SOTER 620-1008

PLANEJAMENTO E VENDAS

1
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Ao reconhecer que a cordialidade

por tempo,
Martins

do tucano forma

da pclo Eduardo os coordenado-
que o PT atribui de Virgilio Gui-

dos coor- Martins explo-
denadores tucano come<;ou rados pelo o

e 17% na pesquisa de saneamento em
que PSDB de cm Belo que

pg^^lgS!/, 

fM^Jiiiiitl

^SYSTEM LENOXX CT-5S2 COM DUPLO S*STH« SANYO DCX450 COM

DECK, 

CONTROLE REMOTO^E RACK 

CONT^ LASER,^^

PC-14»"oMVHF/UHF EM CORES JO- |^^Hl_ UiBniH IhHB
^SSXZXXSXSS:- C°MVHBUH«CONTROLEREMOTO EMCORgSGL.1M5/44COM ffi(antena interna tolescopica para VHF. rtno VHF/UHF E CONTROLE REMOTO M|jM|MMM| JPWWBaBKI

pausa sonora. RS 398,00 A VISTA RS 458,00A vista BMWBi
RS328,00Avista • ouentradaRS 37,00 ouentradaRS42,60

OU ENTRADA RS30,50 +15, RS37,00 MEN3AIS +15« RS 42,60 MENSAIS
+15, RS 30,50 MENSAI3 TOTAL A PRA20: R» 592,00 TOTAL A PR«0: RS 681,60 MMM

TOTAL A PRAZOjRS 488,00 _°" !h?! ™»~r_'W»«tAIS_SEM.ACRESCIMO 004.RS 1 14>50m£NSAI3SEM ACttfSOMO HH| BjHw
ou 4» RSo!2,00mensais 

¦gpWBjjg
semacrESCMO TELEFONEIBRATEL PADRAO oum im 2B6H^DECADICO E MULTIFREQUENCIAL HHHH IHH -"¦ ^|HHmjHffil^gg|S^^.'l'',J.. .'ijjjiiwf

l^ylty' mo 
'k^ mBS I rs 25,00 SYSTEM GRADIENTE AT-70WT

Bk^X.-: 
'^' 

S Ml. Hi AWBTA Jgp CONTROLE REMOTO E RACK o~. W^BIBB^^B
HHI1^®Vx^ia>1',:,'> • 'i I-£v*\4*.' HHh ^^BP ¦ irtrM friMI '"¦ '^Ifl^H^H HSr BED AM/FM stereo, pottncia de 14WRMS. saxta para tone oJJJ,

It 'fit% <:" r'• M| ^Hf| ;|^BH o i ffv HP de ouvido, toca dtscos bett drive, dupto cassete deck. VHIB^HHBB^^^^H

II i 3SSS!S!5 ! ?H§ Hplpf $ 
"°W" 

II 
' 

R$ 456,00 Avista . MICRO SYSTEM CCE MD-88 COM DUPLO
f#^>- . ' •" ¦ •: «, %r 

- ¦¦¦¦¦¦"'--¦ ou ENTRADA RS 42.50 DECK, DISC LASER E CONTROLE REMOTO
wKaflaiOl^^^W MAQUINA DE ESCREVER 

"+15* 
RS 42.50 jUrir-r-'-.-aa^i R$339,00 AVBTA OUENTRADARS31,60

j*S»BZl" I III J11 ill I Jiff1 OLIVETTI LETTERA 82/25 mensais +15, rs 31,60 mensais
QrttRS 144,00 Avbta m680$F°'' total 

a prazo: rs 505,60
OU4.*t36,00MENSAIS SEHACRgSOftW 

,U 
^ 1X400 Ou4.M^^75teNSAisStMACWESOK)

tv PH/ico —— rs 144,00 mensais sem acb£scwo I 0u*"' "Wp*<" 
^liSiS"""^1®®^

21" EM CORES PCS-2168 SEREO J^^SSSkIte ^HI^H i >
COM CONTROLE REMOTO ¦ iv ¦;¦ •'...,-^J o^ .00^
Tola plana. SAP, Surround Sound. __J * m hmf<>csnaie!aemportugu6*ouesp»nhoi. TV CCE 29 EM CORES HPS-2981 STEREO » -"^^Sl* £•,'. '^
VHFitiHF.CABO ¦ 181 canais. PAL-MMTSC, COM VHFAJHF E CONTROLE REMOTO Iff ^ 

I TTlrfWiTll jaj|j|g||||^ HmHfo/.i ,1/t;/, dPShgitmemo au!omA!tco quando ommjimp**. v| QirQjMQjf^ HHRPPHH BW»j¦•omissowsa/do or. entradas Irontais _, ooo/wii „„,, Vl -'"¦-"t7^Sll^».e naseiras para AV ¦ monitor " oyo,UWA VRilA wk , |BPH^H§K|^9^ """^AMIOOA^ta OU 4* MENSAS SEMACR^SCMO \l^3gj5^,,^ MICRO SYSTEM COUGAR
00 4* M£^S S£M«^SCW0 1'PAGAMBTOOA 2MM6»2MJS0 Oox <oemM HnHp MC-730 COM DUPLO DECK

l'PAGA*«NTO«A»flM8m 162^00 2»PAGAMENTOOA 2S1M8 RS224^50 I J JIT r»^ ^-00 AVBTA
gPAOAMBTOPIA a-HX» W MBtjOO 3« PAGAMENTO DIA 25-11-« HI224,50 WALKRWN COUGAR WM2SS/M /Jm;. 00 4* RSjCytf/O mensais StM ACHESCWO
7PAOAMENTtltM »1t« RS 162,00 4" PAGAMENTO DIA 25-1246 RS224L50 ' O "TC ' Wfmf"lJKm TOTAL: Rt 99,00
""^S'SiiM*08 TOTAL: R(898,00 rorT."?^""^'"^'"" fJUSI SiciOES j

CUCNTRAOARSaVP , HM |'^m|||j||g 
_

TOTAL A PRAZO: RS 9«4 «T +15* RS 83,60 MENSAIS | fifllf ¦ IflHil ~]TOTAL A PRAZO. RS«M,IW DISC USER SONY CDP-M65 - * «* (mode b.tlm^to.TOTAL A PRAZO. RSI-W7.W COM CONTROLE REMOTO /
gtt0BBK^B| •..¦••-' RS 310,00 A VBTA OU ENTRADA R$ 28,90 ®T banc^S'

{Qsmni G4R4NTI41 .^28,90^^ ; 
^0^^.

Il HBr HWklS AUTO RADIO TOCA FIT AS PRECtSJON TOT AL A RRAZO: RJ 462.40 j RS 369,00 A VISTA
II I^Ki IHHBnn PCS-310COM EOUAUZADORSTEREO OO4,rs //,3f/ UENSAKSEMacresciuo OOENTHAOARS34.40
y 03-01-2OOO ^H; 1BHH Oum ioopkm om — *15. Rt 34,40

ft IP  14J15'00AVBTA ^ ^^EllHIk"'" u 
"S^z 

—{ii
CCE VCR 88X COM 00 4. RS 14^> mensais SEM ACRESOMO » ^W* *** «1550,40

•gi, CONTROLE REMOTO total: rs 57,00 A ou4.rs92^25
HS398,00AVSTA ouentoadars37,00 HMBaMMBWwpgMiga MEMSAB

+15. RS37,00 MENSAIS itiMEm 3MB SEM ACREsomo
TVTSBC0m'vh?/SS?ES 

ou 4. ^*50^s^Esomo 'HIBSH B,^^S,?^^028 W
E CONTROLE REMOTO aiavanca de cimbo gnpst^.e mtat cantmvr. *1 ~~ W

CAMERA GRADIENTE GCP-140/150 _ RS 36^00A VtSTA l|j|| iMj
fK.19AOOi.rrTA COM CONTROLE REMOTO oo4« MB6ABSB<ACnfeailO ~™-^JK,ay»,WAVBTA 1«PAGA»BITOOASSflM»R»92ya0 A «V /X £W^.OUENTHADARS37,00 7PAOAMENTOOA 25-1MB RS 92,00 / J{\

? 15» RS 37,00 mensais CakRS 1.288,00 Avsta ouentrada RS 119,80 yMGMmaoa*3&1V« m92,00 I Jg^s^Vl J? f \\ XTOTAL A PRATO:w 592.00 +15» RS 119,80 MENSAIS rntx. nS'ZmSfli tn\ ¦ 7^ | V I
Ou4.Rs99,50uENSAIS |VHB7 TOTAL A PRAZO: RS 1.916*0 TOTAL. W368.00 . CTJENTRAPARS34,30 \^ 

*—?** 
1

SEM ACRESCIMO QU 4, RS 322,00 MENS A tS SEM ACRESCIUO 'total APWttM S^^o* \^ ^

^^^B^HHTllBiiffP^lt'SaBg8**^ cvctcu doco.oi^ki oe.7« [VIDEO CASSETE SYMPHONic jj "N
&/»«¦¦ ¦"iliVi'l |M 1• . • 1 SYSTEM PRECISION PS-787 VCR CB-401 COM 1

BmMIfMpa:mm com duplo deck §m controle remoto nfl^K' ;,7" 'r}
AUfW sjfreo. mjuattxhr gr&co ¦ o~* <««» HS 398,00 A vbta OUBiTRAOARS37,00 bB^B

M^lWWWrjli ¦<¦!¦¦*Hni^ni u'**»<ww»tt>«arve <«oaw>. v^L *15«RS 37,00 MENSAIS
BaKm dkf jHnLjafl §^^4rsss»S^508 Hyi^H ToTALA^°i5ff2*00""""" OU 4. RS 99,50 UEHSMS SEM ACRESOMO OM.
W^l. t^wgESE. RS 117,00 A VBTA ^.. JMi TVR.vcnNir  ¦iiiBir1iil-"~~ —^^--- I
nffmiTHnTp^^ Hi ppKliBHl Ou EKTRAQA RS 10.90 14" EM CORES CB-14A COM .1: VIDEO CASSETE SYMPHONIC ;:
KB»HhH +15, rs 10,90 m EN SAK «3?oX^AC0^ERfST0 CoSft-REMSo |MUM TOTALA PRAZO: RS 174.40 w JMU.UV amsta ojenttuoars^W wff'1 III. I'I HI III Vm I 111

|V1 QF +1S>Rs28,5rO MCKSAIS RS 330,00 A V^STA OUENTRATiA in 70
BsKBIHb M— a».™2925 uv.^ ,462,,o «¦ 30.70»^„s,o,^,™ :

swkwswo *,^77,50.*»*..«***, 
I 

'««-«®!150«ks*ss„.cmscm, ¦
•"''  '" —— _V-"

i AS tiUjQAS 00 CM 2W(HB 4TJ Ofcfey?74-££#W C54 3MM6 ^^^^mmmmm'——*——mmmmmmmmmmmm*r ^

Ouant.. 100p*ç*«
SYSTEM LENOXX CT-522 COM DUPLO
DECK, CONTROLE REMOTO E RACK

RS 268,00 A vista
OU ENTRADA R$25,00

+15» RS25,00MENSAIS
TOTAL A PRAZO:

_M RS 400,00
0U4.Rs67yÓ0

MENSAIS
IHBIIBMk^ SEM ACRÉSCIMO

mmmm
Wwm m
11M®

TV CCE 20"
EM CORES HPS-2080 "
COM VHF/UHF E CONTROLE REMOTO

RS398,00 Avista
• ouentrada R$37,00
+16i RS37,00 MENSAIS

TOTAL A PRAZO: RS 592,00
ou 4» rs99,50mensais sem acréscimo

TV PHIUPS 20"
EM CORES GL-104S/44 COM

VHF/UHF E CONTROLE REMOTO
RS 458,00A vista

OU ENTRADA RS 42,60
+15« RS 42,60 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 681,60

OU 4. RS 114,50 MENSAIS SEM ACRtSCMO

TELEFONE IBRATEL PADRÃO
DECÁDICO E MULTIFREQUENCIAL

rs 25,00
A VBTA /•""'¦. àr. ú,-; ¦

SYSTEM GRADIENTE AT-70WT
COM DUPLO DECK,

CONTROLE REMOTO E RACKAM/FM stóroo. potôncia de UWRMS. saída para lonode ouvido, toca discos bett dtive, duplo cassete deck.caixas acústicas
RS 456,00 A vbta
OU ENTRADA RS42,50 ...
+15» RS 42,50 —jü|
MENSAIS ¦BBH
TOTAL A PRAZO:
rs 680,00
004.114,00
MENSAIS SEM ACRÊSCMO

Qu*nl100 p^*<
MICRO SYSTEM CCE MD-88 COM DUPLO

DECK, DISC LASER E CONTROLE REMOTO
RS 339,00 A VBTA OUENTRADA R$31,60

41 S« RS 31,60 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 505,60

004. rs&^TSENSAIS SEM ACRESOAtO

MAQUINA DE ESCREVER
OLIVETTI LETTERA 82/25

Cata RS 144,00 A vbta
OU 4. RS36,00MENSAIS SEM ACRÉSCIMO

i,rt|r total:
rs 144,00TV PHItCO

21" EM CORES PCS-2168 SÉREO
COM CONTROLE REMOTOTela plana. SAP, Surround Sound,tunçòes na leia em portugué* ou espanhol.VHF.VHFCABO ¦ Wl canais, PALMNTSC.leia atui. desligamento automático quando aemissora sai do ar. entradas frontais
e traseiras para AV ¦ monitorQuint 100 P«K»»

RS 648.00A vista
00 4* MENSAIS SEMACRÉSOM0

1* PAGAMENTO MA 2MM8 RS 162,00
7 PAGAMENTO OA 2S-TM# FS 162,00
y PAGAMENTO tM »1t« RS 162,00
* PAGAMENTO OA 25-1 í« RS 162.00

TOTAL: RS 648,00
OU ENTRAOA RS 60,30

«15<RS 60,30 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 964.90

TV CCE 29" EM CORES HPS-2981 STÉREO
COM VHF/UHF E CONTROLE REMOTOOwMit- 1<ttptf«

RS 898.00À VISTA
OU 4* MENSAJS SEMACRÉSCWO

1» PAGAMENTO DM 250M6 RS224JS0
2» PAGAMENTO OA 2S10W PS 224,50
7 PAGAMENTO DIA 25-11-06 RS 224,50
V PAGAMENTO OA 2S4M6 «22^50

TOTAL: RS898,00

OU ENTRADA R$83,60
+15,rsS3,60 MENSAIS

TOTAL A PRAZO: RS IJ37.60

MICRO SYSTEM COUGAR
MC-730 COM DUPLO DECK

RS 99,00 A vbta
oo 4. r,2^75 MENSAJS SEM ACRESOMO

TOTAL : RS 99,00
WALKMAN COUGAR WM2SS/M

R$39,00 A vbta
00 4.RS9.75MENSAB SEM ACRÉSCIMO

TOTAL: RS 39,00  -iBgBBBÉ& Ou«nt¦¦¦

DISC USER SONY CDP-M65
COM CONTROLE REMOTO

RS 310,00 Avbta ou entrada r$ 28,90
?15»RS 28,90 MENSAIS

TOTAL A PRAZO: RS 462,40
OU4>RS 77,50 MENSAIS SEM ACRESOMO

GARANTIA
TOTAL DE

2 ANOS | AUTO RÁDIO TOCA FITAS PRECISION
PCS-310 COM EOUAUZADOR STÉREO

Ouant: 100 psçts
RS 57,00 Avbta

00 4, RS 14,25 MENSAIS SEM ACRÉSCIMO
TOTAL: RS 57,00

GARANTIA
TOTAL ATE
03-0 Í-2000

ÜPÍP*7 VÍDEO CASSETECCE VCR 88X COM
CONTROLE REMOTO

RS 398,00kv&rn OU ENTRADA R$37,00
+15. RS37,00 MENSAIS

TOTAL A PRAZO: RS 592,00
ou4.rs99,50u£nsassemacrésomo BICICLETA CALOISPORT GS ARO 28

21 marchas, quadro e aros emetummto,alavanca cie càni&ó grp sML e freios twiíWfW.
rs JMLOOAvbta

ou MBSAfi SB4 A£2FEÉSC8âO
1*MQAMENTOOA»«M> RS92,00 ,
?PAGAMB(TODIA 25-tW» RS92,00 i
ypAQAiwrocM »n« m 92,00 I
«'PAG.MPfTOCM as-txe rs92,00 '

TOTAL: RS 368.00 OU ENTRAOA R$34,30
?15iRI 34,30 utmm

TOTAL A PRAZO: RJ 548.80
VÍDEO CASSETE SYMPHONIC
VCR CB-401 COM
CONTROLE REMOTO
RS 398,00 Avbta ou entrada RS 37.00
+15, RS 37,00 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 592,00
ou 4, RS 99,50 MENSAIS SEM ACRESC*

o6>
AO MES

Se você encontrar

preço ou prestação _ _ __
menor. B—ILJji

Fale conosco. 1B#^

TV PHllCO
14" EM CORES

PC-1443 COM VHF/UHFFunçòes em ponugués. recepção em VHF/UHF,seletor com 30 posiçoes de memória, tela azul.antena interna tolescópica para VHF.
pausa sonora.

RS 328,00Avbta
OU ENTRADA R$30,50

+15, RS 30,50 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 488,00
OU 4, RS82,00MENSAIS

SEM ACRÉSCIMO

TV TOSHIBA 14" EM CORES
1480E COM VHF/UHF

E CONTROLE REMOTO
Outnl lOOp*ÇM

RS398,00Avbta
OU ENTRADA R$37.00

+15» RS 37,00 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 592.00

OU 4, RS 99,50 MENSAIS
SEM ACRÉSCIMO

5/5 1
o i s
Qea 

uj

& Staa, <ç <í UJ
fiC Ü S

t— ® o
gy ^ 06

gi?-
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CÂMERA GRADIENTE GCP-140/150
COM CONTROLE REMOTO

Quam IKpwm

CadxRS 1.288,00 àvsta ouentoada rs 119,80
+15* RS 119,80 MENSAIS

TOTAL A PRAZO: RS 1.916*0
OU 4, RS322,00MENSAIS SEM ACRÉSCIMO

SYSTEM PRECISION PS-787
COM DUPLO OECK

RS 117,00 Avbta
OU ENTRADA RS 10.90

+15. RS 10,90 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 174.40

OU 4,RS 2925 MENSAIS
SEMACRÉSCWO

SYSTEM SANYO DCX-850 COM
DUPLO DECK, DISC LASER,

CONTROLE REMOTO E RACK
RS 898,00 Avista

OU ENTRADA R$ 83,60
+15, RS 83,60 MENSAIS

TOTAL A PRAZO:
RS 1.337.60

ou 4,
rs224,50

MENSAIS
SEM ACRÉSCIMO

Ou«nl 100 p«<M

Outrt lOOp^ll

ttrjg)

BICICLETA
ERGOMÉTRICA

MIRALAGO M-41
Com poltar

(mede batimento*
cardíaco»), roda

de balanço,
banco regulável.

RS 369,00 avista
OU ENTOADA RS 34,40

+15. RS 34,40
MENSAIS

TOTAL A PRAZO:
¦1550.40

oo 4. rj 92,25
MENSAIS

SEM ACRÉSCIMO

Ouant lNpscn
6780111 *

Quam toe [*cm

TV BAYSONIC
14" EM CORES CB-14A COM

VHFAJHF E CONTROLE REMOTO
RS 310,00 A veta co eínuoA rs 28^0

*15. RS 28,90 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: "J 462.40

ou 4, rs 77,50f MENSAJS I ACRESOMO

0~~ .. VÍDEO CASSETE SYMPHONIC
„ VCR CB-201 COM
CONTROLE REMOTO

-7: -J5-^^ 00 AV'®T* OUeORAOAR$30.70?15. RS 30,70 MENSA1SJOTAL A PRAZO: RS 491.20
OU 4, RS

QFÇR7AS VAUQÀS00OMATEQ0ÀR7A féjfmfiM2t&f X
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Petísta 
parle para 

campanha mais agressiva

b Crescimento do tucano Amílcar Martins nas pesquisas obriga Virgílio Guimarães a rever tática de evitar ataque a adversários
ROSELENA N1COLAU

BELO HORIZONTE — A assesso-
ria responsável pela campanha do
candidato do PT à Prefeitura de
Belo Horizonte. Virgílio Guima-
ràes, prepara uma mudança no seu
discurso, até agora marcado pela
falta de ataques diretos aos adver-
sários. A opção por um tom mais
agressivo deverá ocorrer por causa
da ascensão do candidato do
PSDB, Amílcar Martins, identifica-
do como a principal ameaça no
momento.

A tática adotada pelo PT tem
sido a da cordialidade, sem ataques
a Amílcar Martins ou a outros can-
didatos. A mudança na campanha
acontecerá caso o tucano insista em
apresentar como suas propostas e
projetos que já contam, segundo os
petistas. com a aprovação e o en-
volvimento da atual administração,

em alguns casos cm parceria com o
governador Eduardo Azeredo
(PSDB).

A reformulação da campanha,
entretanto, nào é considerada me-
dida urgente. A estabilização de Vi-
gilio Guimarães na dianteira das
últimas pesquisas, apesar de uma
pequena queda, não alarmou os pe-
tistas. Eles defendem a idéia de que.
apesar da subida de Amílcar na
preferência do eleitorado, o PT
sempre esteve na frente. "Em time
que está ganhando não se mexe",
esnoba, entre bocejos, o candidato
do PT.

A cautela é, na verdade, motiva-
da pelo temor de se "criar uma
falsa polarização" com o adversa-
rio do PSDB, explica um dos coor-
denadores da campanha. Marcos
Flora. Isso não interessa ao PT, já
que o PSDB está disputando posi-

ção especialmente com o PDT, de
Júnia Marise, e o PSB, de Célio de
Castro.

Tempo — Os petistas exibem
no horário gratuito um programa
de televisão considerado visual-
mente inferior ao dos tucanos.
Além disso, têm a desvantagem da
enorme diferença de tempo., En-
quanto Amílcar Martins dispõe de
21 minutos diários na televisão
(sem contar os comerciais), Virgílio
Guimarães dispõe de pouco mais
de sete minutos.

É exatamente ao tempo de expo-
siçáo do tucano na mídia eleitoral,
onde a ligação do candidato com o
governador Eduardo Azeredo é ex-
piorada, que o PT atribui o avanço
de Amílcar Martins nas pesquisas.
0 candidato tucano começou com
3% e hoje detém 17% na pesquisa
JB-Vox Populi, contra 20% de Vir-

gilio Guimarães.
A meta dos petistas é fazer com

que cada vez mais os eleitores iden-
tifiquem Virgílio Guimarães com o
prefeito petista de Belo Horizonte,
Patrus Ananias. dono de alta popu-
laridade. 0 mote da campanha está
centrado no tema da continuidade
da administração atual.

Patrus é o político que mais tem
aparecido nos programas do PT.
Ao reconhecer que a cordialidade
com o adversário do PSDB nào
deverá continuar por muito tempo,
os petistas acusam Amílcar Martins
de estar apresentando "de forma
enganosa seus projetos".

Como exemplo, os coordenado-
res da campanha de Virgílio Gui-
marães destacam três temas expio-
rados pelo tucano na televisão: o
maior projeto de saneamento em
execução em Belo Horizonte, que

está sendo feito com a participação
da prefeitura e do estado; a propos-
ta para a saúde, que já tem uma
semelhante em experiência na capi-
tal; e um projeto para a reorganiza-
ção do trânsito na cidade.

Autoria — Os petistas reivin-
dicam a autoria da proposta do
novo esquema de circulação viária,
argumentando que existe até mes-
mo a autorização para liberação de
RS 40 milhões, pelo governo fede-
ral. para implantação do projeto."Se isso continuar, teremos que
mostrar á população as mentiras de
Amilcar", disse o coordenador
Marcos Flora.

Mas o PT avalia que Amilcar
Martins é o melhor rival para o
provável segundo turno. A explica-
ção está no leque de possibilidade
de aliança. Brigar com o PDT ou o
PSB seria desconfortável, dizem os

Ü*

a
petistas. lembrando que. no plano
nacional, esses partidos adotam
uma política de aliança.

Além disso, a pedetista Júnia
Marise disputa voto na mesma fai-
xa do eleitorado petista. Quanto a
Célio de Castro, o candidato do
PSB que é o atual vice-prefeito,
disputa com Virgílio Guimarães a
imagem de candidato que dará
prosseguimento á administração
Patrus Ananias.

Mas Virgílio Guimarães está tão
seguro de sua supremacia sobre os
demais candidatos que nào declara
preferência por adversários para o
primeiro turno nem para o segun-
do. "Belo Horizonte está bem servi-
da de candidatos. Eu nào escolho
adversários", disse, confiante em
que ampliará sua vantagem nas
próximas pesquisas.

GARANTIA
TOTAL ATE
OS'Ot-XOOO

NOS PIANOS COM FINANCIAMENTO
EM ATE 16 PAGAMENTOS TAXA DE JUROS

DE 6% AO MiS> IOFINCLUSO E NAO
COBRAMOS TAXA DE ABERTURA DE CREDITO
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Janio usou duas agendas no dia da renuncia

¦ Trinta e cinco anos depois, ex-oficial de gabinete do presidente guarda livro oficial com as seis audiencias que foram canceladas
Sio Paulo — Roberto Faustino

josfc maria mayrink nao podia dizer nada, porque a or- nistro das Relac&es Extenores,
SAO PAULO — Janio Quadros dem era manter as aparencias", Afonso Arinos, condecorar Gueva-

usou duas agendas em 25 de agosto coma o vereador pauljano Murilo /' / rDa; Como o chanceler estava no
de 1961. a sexta-feira de sua renun- Antunes Alves (PMDB), que era Jani° coun*uJto" ° cenmomal
cia a Presidencia da Repiiblica, ha °riclal deJ Sabine'e ^ jan10 e seria; fobala Poss.bilidade de substitui-
35 anos. A agenda oficial, que pre- ma's tarde-se" cb?fede cenmontal !a Quem He mais pode menos .
via seis audiencias prolocolares, en- na Prefeitura de Sao Paulo. Munlo puviu em resposta. Segundo Mun-
tre 8h e I7h foi reduzida a tres 'imPou a mesa do presidente e des- «„ fty? >• lo. a cenmoma. que causana enor-
compromissos —'duas reunifies truiu documentos numa maquina " me repercussao nao teve meia du-
com o minisiro da-Justi?a e uma de moer papel, mas guarda as agen- zia de testemunhas. 0 fotografo
com os ministros militares. As dasatehoje. Jader Neves soube da visita de
10U20, Janio abandonou o Planal- Seis dias antes da renuncia, Ja- f M 

' 
p,»Jevara 

e Pcdw> Para documenta-

to.voou para Sao Paulo edeixouo nio bavia condecorado Ernesto Che j , —... ' la , conta o vereador. Informados

presidente do Banco do Brasil Guevara, o segundo homera da re- *>." " de que a foto sena capa da revista
prtsiaeme ao oanco ao orasn, . - h na&ava nor ; - . . Manchete, os assessores de Janio
Joao Batista Figueircdo, reclaman- volu^o cubana, que passava por A;--' sueeriram aue ele licasse oaraHrv nns rorredores Brasilia, de volta de urna reumao ' ffV ^ ^ ' &upnrdm que eie ugdbse paranos res ^ 

Punta de, EstC( no Uruguai> > . ; Adolfo Bloch, para impedir o des-
0 ministro da JustiQa, Pedroso cerimonia fora marcada para as taque. 

"Deixem como esta", reagiu
Horta. estava com a carta-renuncia 7hl5 de sabado, 19 de agosto, fora | t-, o presidente, depois de pensar por
no bolso e o chefe do Gabinete do expediente normal. 0 registro t*. alguns instantes.
Militar, general Pedro Geraldo de esta na agenda paralela, um livrao "" 0 governador do entao Estado
Almeida, ja tinha avisado que da editora Laemmert. |, da Guanabara, Carlos Lacerda,
presidente pao ia voltar. Mas eu Pelo protocolo, caberia ao mi* Murilo e a agenda informal: no dia 25 (D), so 3 reunifies com ministros que ja vinha criticando a politica 77 anus,

 *
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FACILITADO.

COMPROVE !

Murilo e a agenda informal: no dia 25 (D), só 3 reuniões com ministros

REFRIGERADOR BRASTEMP
BRF 41ACA DUPLEX 401 LITROS

; t RS 1.158,00 À VISTA ;
mi á« WRAR ecii Araéeriin'--WM NOON9 QOVIAUiCâUMv

1S PAGAMENTO DIA 2&OM6 R$ 289,50
2® PAGAMENTO DIA 25-10-96 R$289,50
3* PAGAMENTO DIA 25-11 -96 R$ 289,50
4> PAGAMENTO DIA 25-12-96 R$289,50

TOTAL: R$ 1.158,00
V .OOEOTMMltMOfcrò
+15x11$ 107,70 MENSAIS

TOTAL A PRAZO 11$ 1.723JS0

imentos (1+15), Ia pagamento no ato da
dias após a compra, a juros baixos.

Ou você compra em até 16
compra e os demais a cad
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Jânio usou duas agendas no dia da renúncia

¦ Trinta e cinco anos depois, ex-oficial de gabinete do presidente guarda livro oficial com as seis audiências que foram canceladas
Sâo Paulo — Roberto Faustino

JOSÉ MARIA MAYRINK
SÃO PAULO — Jânio Quadros

usou duas agendas em 25 de agosto
de 1961, a sexta-feira de sua renún-
cia à Presidência da República, há
35 anos. A agenda oficial, que pre-
via seis audiências protocolares, en-
tre 8h e 17h, foi reduzida a três
compromissos — duas reuniões
com o ministro da Justiça e uma
com os ministros militares. Às
10h20, Jânio abandonou o Planai-
to. voou para Sâo Paulo e deixou o
presidente do Banco do Brasil,
Joào Batista Figueiredo, reclaman-
do nos corredores.

"0 ministro da Jystiça, Pedroso
Horta, estava com a carta-renúncia
no bolso e o chefe do Gabinete
Militar, general Pedro Geraldo de
Almeida, já tinha avisado que o
presidente pão ia voltar. Mas eu

não podia dizer nada, porque a or-
dem era manter as aparências'',
conta o vereador paulistano Murilo
Antunes Alves (PMDB), que era
oficial de gabinete de Jânio e seria,
mais tarde, seu chefe de cerimonial
na Prefeitura de São Paulo. Murilo
limpou a mesa do presidente e des-
truiu documentos numa máquina
de moer papel, mas guarda as agen-
das até hoje.

Seis dias antes da renúncia. Já-
nio havia condecorado Ernesto Che
Guevara, o segundo homem da re-
voluçâo cubana, que passava por
Brasília, de volta de uma reunião
em Punta dei Este, no Uruguai. A
cerimônia fora marcada para as
7hl5 de sábado, 19 de agosto, fora
do expediente normal. 0 registro
está na agenda paralela, um livrão
da editora Laemmert.

Pelo protocolo, caberia ao mi-

mm
WM.

nistro das Relações Exteriores,
Afonso Arinos, condecorar Gueva-
ra. Como o chanceler estava no
Rio. Jânio consultou o cerimonial
sobre a possibilidade de substitui-
Io. "Quem 

pode mais pode menos",
ouviu em resposta. Segundo Muri-
lo. a cerimônia, que causaria enor-
me repercussão, não teve meia dú-
zia de testemunhas. "O fotógrafo
Jáder Neves soube da visita de
Guevara e pediu para documentá-
Ia", conta o vereador. Informados
de que a foto seria capa da revista
Manchete, os assessores de Jânio
sugeriram que ele ligasse para
Adolfo Bloch, para impedir o des-
taque. "Deixem como está", reagiu
o presidente, depois de pensar por
alguns instantes.

O governador do então Estado
da Guanabara, Carlos Lacerda,
que já vinha criticando a política

externa de Jânio, deu o troco. No
mesmo dia 19. no Rio dc Janeiro,
condecorou o lider Ünticastristá
Manoel Antonio de Verona, diretor
da Frente Revolucionaria Demo-
crãtica de Cuba.

"Até as 20h da quinta-feira, não
havia sinal de que Jânio fosse deixar
o governo. Mas notei que ele ficou
nervoso ao receber a informação de
que o Congresso estava agitado. Foi
então que a agenda oficial foi altera-
da. com o cancelamento das seis au-
dièncias, para o presidente receber
apenas Pedroso Horta e os ministros
militares. Murilo afirma que o ex-
presidente nunca lhe explicou as ra-
zões da renúncia. "Jânio falou em
forças 'terríveis', como consta da car-
ta enviada ao Congresso, e não cm
forças 'ocultas', como entrou na His-
tòria", lembra o vereador, hoje com
77 anos.
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l9 Pagamento dia 25-09-96 2° Pagamento dia 25-10-96
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Sistema de hmpeta por /ato i vapor

utihia apenas água dispensando
quakfuer produto guoruco. limpa e

h-grówa a casa inteira,
dsponnvf em 110220 votts

tn 549,00 Avista
Exnuo* rs 51,10

+15i RS 51,10 u
TOTAL « nun RS 817,60

ou 4» RS 13725 I
SM1CWSCM0

1 KSCSAJS

FORNO ELÉTRICO FISCHER
DIPLOMATA 45 LITROS

RS208,00 À VISTA
OU ENTRADA R$ 19,40

+1SxR$ 19,40 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 310,40

OU 4xR$ 52,00 MENSAIS
SEM ACRÉSCIMO

Quant100 poça*

RS 678,00 A VISTA
ENTRADA R$63,10

+15x RS 63,10 MENSAIS
TOTAL A PRAZO RS 1.009,60

ou4x RS 169,50 MENSAIS SEM ACRÍSCHO
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Certezas Políticas

PAULO CÁRUSO

A OPINIÃO DOS LEITORES

U stá chegando a vez de entrar em debate
JZi o sistema político-partídário, para a
reavaliação pública de meio século que dei-
xou a desejar em legitimidade e representati-
vidade. Data de 1945 a chegada do voto
proporcional ao Brasil, depois de 15 anos de
jejum eleitoral, com a responsabilidade de
melhorar a qualidade política do sistema
distrital que vigorou antes de 1930, na Re-
pública Velha. Não correspondeu, porém, á
expectativa como demonstra o crescente de-
sencontro entre eleitores e eleitos, em per-
mancnte insatisfação recíproca.

Os resultados de meio século de eleição
proporcional deram novo assentamento à
representação política, mas as velhas oligar-
quias derrubadas em 1930 estavam extintas
pelo próprio tempo quando o sistema come-
çou a funcionar em 45. Entre a deposição do
presidente constitucional em 30 e volta à
eleição presidencial em 45, os brasileiros
elegeram a Constituinte de 34 e, quando se
preparavam para eleger o presidente da Re-
pública, o Estado Novo se impôs pelas ar-
mas e durou até ser deposto pelas Forças
Armadas oito anos depois.

O perfil parlamentar nacional recortado
no voto proporcional em 45 não tinha os
traços das oligarquias regionais mas exibia a
feição dos homens que aprenderam a gover-
nar na escola política de Getúlio Vargas e
pelas regras do Estado Novo. A Constituin-
te foi marcada pelo peso majoritário do
PSD. partido criado pelos interventores da
confiança do ditador e cuja experiência se
refletiu no equilíbrio da Constituição de 46,
reconhecida como a melhor de todas que o
Brasil já teve. Dominando politicamente o
interior do pais, onde à época se concentra-
vam dois terços da população, o PSD estabe-
leceu-se como força estabilizadora e se aco-
modou e criou raízes no voto proporcional.

A urbanização brasileira deslocou, po-
rém, o centro de gravidade política para as
áreas metropolitanas e grandes cidades, ex-
pondo o sistema proporcional à critica. A-
briu-se á demagogia a oportunidade do voto
sem raiz local, adventício, obtido mediante
promessas que não podiam ser cobradas ao
eleito. A crise institucional que não compor-
íou mais remendo, com a renúncia insensata
de um presidente e a agitação que travou o
pais, culminou com os governos militares
que congelaram o processo político, esva-
ziando o debate e inibindo a critica. As
cassaçôes de mandatos, a extinção dos par-
tidos e a abolição do voto direto para presi-

A s importações superaram em USS 334
/"Y milhões as exportações brasileiras em
julho, registrando déficit acumulado de USS
630 milhões no ano. Visto fora do contexto de
modernização da economia brasileira, em
função do desafio da globalização, este fato já
foi considerado como sinal de alarme c como
prova do fracasso da abertura econômica.

Nada mais falso. Basta a análise mais
acurada dos números para desmistificar ver-
sòes interessadas na volta do protecionismo e
no fechamento da economia por medo da
concorrência que de pouco servem ao consu-
midor e â modernização do pais. mas. sem
dúvida, ajudam a dar sobrevida a negócios
ineficientes c tecnologicamente ultrapassados.

H preciso levar em conta os fatores sazo-
nais da balança comercial. A retomada das
compras de automóveis, depois que o go-
verno reduziu á metade (de 70% para 35%)
as alíquotas sobre os veículos provenientes
de montadoras com filiais no Brasil explica
grande parte do aumento das despesas: só
os gastos com automóveis aumentaram
27% sobre o mês de junho, quando as im-
portações totais cresceram 19.8%.

Se for considerado o saldo acumulado
das importações e exportações nos últimos
12 meses — que elimina efeitos sazonais —.
verifica-se que as exportações somaram USS
48.3 bilhões até julho, superando em USS
1.3 bilhão as importações acumuladas de
USS 47 bilhões. Nos 12 meses encerrados
em julho do ano passado, o Brasil registrava¦déficit de USS 1.8 bilhão. Como o déficit¦tmal fiçòu em USS 3.1 bilhões, teria que
haver um desastre de agosto a dezembro•para cumprir-se a hipótese pessimista de
déficit superior a USS 2 bilhões.

dente e governadores fizeram o inventário
do regime constitucional de 46.

Com a reconstitucionalização (1986/1988)
os políticos eleitos pelo velho sistema propor-
cional — incapaz de facilitar solução de legiti-
midade ás crises dos anos 60 — foram insén-
síveis às advertências de que o voto
proporcional se tornara fonte de desgaste po-
iítico, ao separar cada vez mais os eleitos e os
eleitores. Uma prevenção com meio século de
atraso em relação ao sistema distrital recusou
o debate e fechou os olhos ao fato decisivo de
que todos os regimes democráticos dignos de
confiança, nos países desenvolvidos, perde-
ram a ilusão com o voto proporcional e
reabilitaram os distritos eleitorais em proveito
da representatividade e da legitimidade.

A Constituição de 88 foi um feixe de
equívocos felizmente reconhecidos a tempo.
O segundo governo eleito pelo voto direto
em 1994 emergiu das urnas com a proposta
de reformas constitucionais que esbarram
em interesses menores e preconceitos sus-
tentados pelo desconhecimento, mas que
não ofuscaram o instinto de sobrevivência
política. A necessidade de reconsiderar con-
ceitos falsos começa a se impor aos interes-
ses paroquiais da própria representação.

A Comissão de Constituição de Justiça
da Câmara aprovou esta semana um con-
junto de propostas suficientes para começar
a reforma política. À frente, a adoção do
sistema eleitoral misto, consagrado pela ex-
periência alemã, que divide a representação
em duas parcelas iguais, uma eleita pelos
distritos e outra pelo voto proporcional.
Duas sugestões contornam as resistências:
caberá ao Tribunal Superior Eleitoral a di-
visão dos estados em distritos (livre, portan-
to, de interferência política) e é dado aos
deputados fazer a opção pelo sistema em
que preferem se candidatar.

A outra proposta aprovada repara o
erro que desequilibrou a representação poli-
tica, retirando aos estados de população
escassa o privilégio de ter o mínimo de oito
deputados federais e devolvendo aos estados
dc maior densidade demográfica uma ban-
cada proporcional. Com a modernização do
sistemna eleitoral, o Brasil firmará o passo
no caminho da democracia, deixando para
trás a inautenticidade que baixa o teor de
legitimidade política. Com o Congresso, da-
qui por diante, a responsabilidade e a dispo-
siçâo de debater a fundo as reformas que
modernizam a democracia para considerar
o próximo século como uma certeza.

Ainda que tal hipótese se concretizasse,
que mal haveria nisso? O saldo atual de reser-
vas cambiais (USS 63 bilhões), o sexto do
mundo, seria suficiente para financiar 30 anos
de déficits comerciais, desconsiderando outras
contas do balanço de pagamentos, mas a
questão não é essa. í- preciso ver a compçsi-
ção das importações e das exportações.

As exportações cresceram 7% em 12
meses, ou 11,36% sobre julho do ano passa-
do. Se. não crescem mais. é menos pelo
câmbio e mais pelos altos custos de impôs-
tos e despesas de transporte e portuárias. A
eliminação dos impostos sobre as exporta-
ções continua dependendo de decisão do
Congresso, que ainda não percebeu: ne-
nhum pais quer importar impostos. O ata-
que aos fatores de custo e de ineficiência,
que tiram competitividade das exportações,
é portanto vital para o futuro do pais.

As importações que crescem mais. como
as de bens de capital (com expansão de
23.1% nos últimos 12 meses), são a garantia
da modernização da pauta de exportações (e
da eventual substituição de importações de
bens duráveis) no futuro. A história do
Brasil ensina que os ciclos de superávits são
finitos e que eventuais déficits são perfeita-
mente financiáveis se a economia estiver
estável, crescendo e com plena liberdade de
circulação ao capital externo.

A obrigação de superávits estava ligada
à crise da divida externa, que já passou. O
Brasil pode ser mais agressivo ao financiar
os importadores de seus produtos, como
fazem os concorrentes na oferta de linhas de
crédito para bens de consumo. Mas nada há
a temer se o pais continuar firme no cami-
nho das reformas do Estado e da economia.

Propaganda política
Nunca consegui entender por que essa

esdrúxula lei (...) que estabelece a propa-
ganda política gratuita no rádio e TV
ainda nào foi abolida. Se mais não fosse,
por que só as capitais têm tal privilégio?
Se estou em Petrópolis, a TV só mostra os
candidatos dc São Paulo (capital); se estou
em Niterói, só vejo os candidatos do Rio.
E os candidatos da minha cidade? (...)
Francisco Corrêa Neto — Petrópolis (RJ).

Recenseamento

Protesto contra a conduta desrespeitosa
e agressiva da recenseadora do IBGE que
visitou minha residência, na Avenida Prin-
cesa Isabel, cm Copacabana, no dia 15/8, ás
16h. A recenseadora, cujo nome nào conse-
gui registrar, (...) começou a esmurrar a
porta, assustando minha mãe, que se recu-
sou a atendê-la. (...) Voltou, acompanhada
dc um policial militar, praticamente tornan-
do o recenseamento um caso de coação
policial ou de intimidação de cidadãos (...).
De nada adiantam as campanhas do Censo
solicitarem que o público trate bem seus
entrevistadores se somos agredidos em nos-'
sos direitos de segurança, privacidade e in-
violabilidade de nossos lares? Paulo Fernan-
dez — Rio dc Janeiro.

Darcy Ribeiro

Não tenho nada contra o senador
Darcy Ribeiro, pelo contrário, acho até que
no plano cultural ele tem um papel relevan-
te. (...) Mas estou assustado com o espaço
que os principais jornais do pais estào dan-
do a ele. Darcy, por pensamentos, palavras
c obras, é um delirante. Pior, um deletério.
Por exemplo, quando afirma que o nosso
pobre Brasil é uma nova Roma. Frase
lisonjeadora, porém totalmente falsa, e que
cria nos incautos a expectativa de um novo
povo eleito. Agora, Darcy nos ameaça
(ameaça mesmo) com seu depoimento so-
bre o golpe-contra-golpe (Apud Hélio Fer-
nandes) de 1964. Qualquer depoimento so-
bre este fato histórico tem que ser. para o
bem de nossa juventude, despido de qual-
quer emocionalismo, que o senador Darcy.
por diversas razões, nào tem. (...) Raimundo
Augusto Sérgio Nogueira Carneiro — Rio
de Janeiro.

Multas

A CET-Rio (...) multa dc forma injus-
ta. Na Rua Constante Ramos, entre a Rua
Barata Ribeiro e a Avenida Nossa Senho-
ra de Copacabana, há somente uma placa
indicativa de que o estacionamento requer
o tiquete da CET-Rio. localizada a cerca
de 20 metros da Avenida. Assim, o moto-
rista que entra pela Barata Ribeiro e esta-
ciona próxima a esta rua não vê a placa e é
multado, como ocorreu comigo em 17/8.
Claro que os fiscais da CET-Rio só apare-
cem para multar, sumindo em seguida.
André Lion — Rio de Janeiro.

Telerj

Meu telefone se encontra mudo há cer-
ca de um mês. Tenho reclamado todos os
dias, mas até hoje a Tcleij nào me deu
uma solução. A cada reclamaçâc temos
uma resposta diferente, com um novo pra-
zo, que nunca é cumprido. As contas con-
tinuam chegando regularmente sem atra-
so, mas os serviços prestados são da pior
qualidade. (...) Helsoo Luiz Sirnas de Le-
mos — Niterói (RJ).

Transito

Segundo as estatísticas, o trânsito no
Rio mata mais que assaltantes, contraven-
tores c assaltantes. É preciso acabar com
este crime. Tem que se elogiar a decisão da
concessionária da Ponte Rio-Niterói ao co-
locar 4 radares em diferentes pontos e mui-
tar cumulativamente, apesar de advogados
famosos, como Çlóvis Sahione e Evaristo de
Moraes serem contra. (...) Provavelmente
nunca perderam um parente ou amigo em
acidente de trânsito provocado pelos erimi-
nosos do volante. Randolpho Soares Leitão
— Rio de Janeiro.

Cedae

Tenho um imóvel em Pilares, que está
alugado. Normalmente recebo, até o dia
15 do mês, a conta dc água e esgoto, com
vencimento até o dia 17, 20 no máximo.
Este mês. nào tendo recebido a fatura,
dirigi-me até o posto do Méier. no dia 21.
para saber o motivo do atraso e pedir a
segunda via da conta. Qual não foi minha
surpresa ao perceber que a conta estava
vencida desde o dia 19 — sem que eu a
tivesse recebido, frise-se.

Explicação dada pelo funcionário: a Ce-
dae está passando a entrega para uma em-
presa, que está atrasando um pouquinho a
entrega das contas. Agora, quem pagará a
multa referente ao atraso que a empresa
contratada pela Cedae é responsável? Cer-
tamente eu. o usuário, que nada tenho a ver
com a incompetência da companhia... Prós-
pero Dattoli — Rio de Janeiro.

Pedágio

No dia 20/8, sai de casa ás 6h40 para ir
trabalhar em Petrópolis, sabendo que es-
tavam começando a cobrar o pedágio.
Demorei cerca dc 20 minutos no engarra-
famento que havia >c formado no sentido <"}
Rio-Petrópolis. ja aquela hora da manhã,
(...) O engarrafamento nos dois sentidos
pode inviabilizar várias atividades dc in-
tereámbio entre o Rio e a região de Petró- 1»)
polis (...). Maria do Rosário de Almeida __
Braga — Rio de Janeiro.

Comlurb

Há alguns meses, escrevi para esta se-
ção reclamando do barulho que o cami-
nhàò da Comlurb fazia, de madrugada, ao
recolher o lixo da Rua Engenheiro Cortes
Sigaud. no Alto Leblon. (...) Atualmente,
o barulho produzido pela engrenagem que
faz o lixo ser revirado dentro da caçamba
aumentou em muitos decibéis. (...) É, no
mínimo, falta dc respeito aos cidadãos
que. pagando impostos, pagam os salários
dos funcionários da Comlurb. Maria Alice
Fazolo Freire — Rio de Janeiro.
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Chechênia
O general Alexandcr Lebcd

surpreendeu todo mundo ao
desembarcar na Chechênia e
propor a paz. sem rebuços.
Conseguiu, no minimo. uma
enésima trégua — o que é me-
Ihor do que nada. Mas o gene-
ral. que è um mau político (mi-
possível ser as duas coisas ao
mesmo tempo), porque fala

demais, pelo menos está fazen-
do alguma coisa para acabar
com a carnificina que continua
a horrorizar o mundo.

LX*sde o inicio da guerra, em
dezembro de 94. quando o pre-
sidente Yeltsin mandou o e\ér-
cito rus>o esmagar a rebefiào. já
morreram 30 mil pessoas, de
ambos os lados. Independência
total, corno querem os chechê-

nk*, é um desejo improvável.
Talvez a autonomia, à seme-
Ihança da Tartária. seja a rei-
vindicac&o razoáwl — c satisfa-
tória. E o que o general do
Kremlin propôs m loco. Ou os
chechênio> aceitam, ou o morti-
cinio continuara. Já que até
agora os políticos profissionais
falharam, talvez um politko im-
provtsado resolva a questão.

Medo Oculto

internet jt*** a* ape o?g
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QUE ELES DIZEM

| 
"Dizem 

que Marx

i está morto. Será?"
I (Eduardo Lourenço, filósofo português.sobre a recessão na Europa Ornem, no
: J«).

í 
"Seu efeito é muito

Paulo
Renato
"Foi de muito mau j

gosto e

deselegante."
(Paulo Renato Sou», ministro da Edu- :
cação sobre o candidato a prefeito do :
Rio. Sirgto Cabral Filho, que declarou ;
quinta-folra nèo ser como o colega tu- ;
cano José Serra, quarto colocado na ;
corrida pela prefeitura de Sío Paulo. ;
Ontem, no «Itj ;

"Trata-se de uma i

medida destinada j

colocar um ponto
final neste pesadelo j

de abuso sexual

contra as crianças." j
(Ross Johnson, senador estadual da |
Califórlnla, sobre a lei recéro-aprovada {
no estado americano prevendo Injeções !
de Depro-provera, uma droga Inibldora '
do apetite soiiual. em presos por pedo- lfilia Ontem, no !

pequeno, quase
nenhum."

(Acrysio Peixoto d* Souza Filho, gine-oologista e diretor médico do Hospital
Riomar. no Rio, sobre a Depro-provera.
Ontem. noJB)

"Nem de longe o

quadro eleitoral está

consolidado."
(Sérgio Motta, ministro daa Comunica-
çôos. acreditando numa reviravolta nascampanhas doa candidatos tucanos noRio e em SAo Paulo. Ontem, no Jt)

hHHK Wi •. »
Sérgio
Moita

MARCELO PONTES

A cabeça

do eleitor

A esta altura da campanha eleitoral interessa me-
r\ nos saber o que pensam Conde, Pitta, Tanigu-
chi e outros bem cotados do que o que se passa pela
cabeça do eleitor. Isso é o que intriga nesta eleição.
Ninguém, por exemplo, levou mais pancada dos
chamados formadores de opinião do auc César
Maia. E César, até agora, está fazendo de Conde um
sucesso tão surpreendente que o próprio Conde não
sabe como administrar o próprio sucesso. Talvez
esteja ai uma das razões do êxito: a simplicidade de
uma sequóia plantada na calçada.

Não adianta aos adversários bater em César.
Primeiro, ele está se saindo com um brilho que não
se via na época em que só o tratavam como malu-
CO. As melhores tiradas desta campanha sairam até
agora da cabeça de César. Chamar Sérgio Cabral
Filho de Saturnino de fraldas é mais uma diversão
para o eleitor do que uma ofensa a Saturnino ou às
fraldas. Quando contaram a César Maia que o
governador Marcello Alencar havia chamado de
bêbados os postes tortos de Ipanema, o prefeito
respondeu, com o maior respeito: "Ê uma home-
nagem ao governador."

De maluco César não tem nada. É um dos mais
aplicados estudiosos dos processos eleitorais em
qualquer lugar do mundo. Tem um assessor que
passa a vida viajando para acompanhar campa-
nhas eleitorais por ai afora — na Rússia, na Espa-
nha, na Argentina, no Peru, onde haja uma urna. Ê
um profissional de eleição, desses bem caxias que
ao chegar em casa ainda passam para um fichário
o resumo das anotações do dia. E tem uma grande
virtude: ao contrário de outros figurões da política
local e nacional, não telefona para dono de jornal
pedindo a cabeça de jornalista que lhe deu bordoa-
das.

Pode-se discutir o poste torto de RS 8 mil, mas
não mais de agora cm diante o juizo enviesado de
César Maia. Aliás, nem mais o poste torto se
discute mais. Este é o grande mistério de qualquer
eleição: o que se passa pela cabeça do eleitor.
Diz-se que os resultados de várias capitais, consa-
grando candidatos de prefeitos bem-sucedidos,

 significam voto a favor da
reeleição. Bobagem. Por cs-

Eleitor não gosta te raciocínio, nunca se teve
de povornante reeleição no Brasil porque
, „ todos os governantes foram
uotn. bosta uC ruins em todas as épocas. E
obres boas há nos estados exemplos de
_________________________ governadores que foram

eleitos duas ou três vezes
sem conseguir fazer o próprio sucessor.

Eleitor não gosta de governante bora. Gosta de
obras boas, feitas por quem quer que seja. Maluf.
por exemplo, não é bon/inho. Mudou a carranca,
trocou os óculos pesados por lentes de contato, fez
plástica no rosto, mas não perdeu a pose de autori-
dade. Foi duríssimo na campanha contra os fuman-
tes. na exigência do uso do cinto de segurança nos
carros e. principalmente, no confronto com grevis-
tas. Está consagrado, até agora. Os petistas de Porto
Alegre continuam com a imagem da carranca de
Olivio Dutra e estão encharcados de votos. César
Maia surtou certo dia e disse que era a direita em
pessoa, numa paróquia com fama de domínio da
esquerda.

Não tem esquerda, direita, partidos ou reeleição
nesta campanha — até porque o sucesso de uma
idéia, uma legenda ou um político nesta urna não
garante vitória na de 1998. Por uma razão muito
simples: sc não se sabe direito o que se passa hoje
pela cabeça do eleitor, muito menos se saberá o que
lhe dará na telha dois anos depois. No máximo, se
pode pensar, o eleitor abriu o debate sobre o voto
distrital e os políticos ainda não pea^eberam.

Opinião
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Política no canteiro

WILSON FIGUE1RFDO

T) olitização com politização se paga.
L É o que a direita resmunga quando a
esquerda se queixa de que a campanha
municipal trocou as boas idéias por obri-
nhas de rua. A esquerda desta vez dor-
miu no ponto e não conseguiu retirar as
ninharias locais do seu caminho, para
abrir espaço político aos sem-terra e de-
mais excluídos da sociedade.

À primeira vista ficou tarde para levar
grandes idéias ao bate-boca nos cantei-
ros de obra. Marketing não deixa de ser
politização, e sem obrigação de figurar
nos jornais em itálico. Não precisa mais.
Entrou para o vocabulário corrente e
ganhou sentido próprio em português.
Está, portanto, legitimado e não deixa de
ser politização por outros meios. É a
arma da direita para fazer História a seu
modo ou atrapalhar os que insistem em
fazê-la pela esquerda ao modo antigo.

A direita que. por mais velha, tem
prioridade política, sabe que a politiza-
çào; da manhã à noite, é cansativa. E
tratou de tirar proveito da situação. Há
uma fadiga da politização pela esquerda,
sem dar trégua ao ci-
dadão nas grandes ci-
dades. Não foi por
acaso que no Rio e
em São Paulo, tão di-
ferentes. o urbanismo
ressuscitou como fa-
tor eleitoral decisivo
na disputa dos candi-
datos escoltados pe-
Ias pesquisas de opi-
nião. A cidadania,
que seduziu a cias-
se média, andava in-
disposta com o sota-
que da esquerda. O
marketing, pelo me-
nos, dá a sensação de
Primeiro Mundo,
tendo como desta-
quês os prefeitos
Paulo Maluf e César
Maia, que oferecem
seus sucessores pela
televisão a domicilio.

Pensando bem. por
que problemas de ci-
dades e bairros são
considerados despoli-
ti/ação em nivel mu-
hicipat? Todos as
acepções do que seja
politização começam
ou acabam na políti-
ca. ainda que dando
voltas na Grécia e em
Roma. ou embarcán-
do em altas indaga-

ções do espirito. Em qualquer lugar, elei-
ção é política da boa.

Uma sossegada rua de subúrbio não
priva de perspectiva histórica o cidadão.
É por ela que. mesmo sem consciência do
que faz, o morador vê o mundo, mas sem
fazer pouco da rede de água e esgo-
to, da iluminação pública e de tudo mais
que o localiza no Terceiro Mundo. Está
farto de ser bem tratado em discursos
sem que as referências honrosas melho-
rem a sua vida. Cansou-se de ser ho-
menageado como minoria excluída, quer
fazer parte de qyalquer maioria, ainda
que a dos beneficiários de obras urbanas
no Rio ou em São Paulo, tanto faz.
Troca de bom grado o futuro perfeito
por um presente melhorzinho.

A grande dificuldade da esquerda tem
sido lidar politicamenbte com a classe
média, e daí para baixo. Insiste num
produto que não é de primeira necessida-
de, nem para pronta entrega. Para cima
(socialmente) não precisa operar com in-
tenções de voto — como se diz — em
nível de meio-fio. Grande idéias apre-
ciam bons endereços e se sentem mais à
vontade no conforto. A classe média àlta

é uma boa mina de votos.
Pode ser ilusão de ótica esse Primeiro

Mundo oferecido ao eleitor pelo marke-
ting eleitoral, de preferência na televisão,
mas a perspectiva histórica não entrega a
domicilio a mercadoria, e lava as mãos.
Quem faz a entrega é a própria I listória.
Maluf e César Maia não deixam o com-
prador vacilar, entregam adiantado. A
conta fica para depois.

A palavra politização, nas diversas
acepções, atende às necessidades da di»
reita e da esquerda. É indiferente. Para a
esquerda tradicional não se pode enfreiW
tar eleição municipal sem olhar além do
horizonte da cidade. Prefeitos e vereado-
res não são garis da vida pública. Cada
um tem um papel na História, mesmq
sem perceber. Politização. para quem é
pragmático e reserva a teoria para recep-
ções sociais, como faz a direita, è tudo
que ser\c para chegar ao poder e pcrina-
necer.

Se o eleitor se convence da excelência
relativa de um candidato oferecido da
maneira que ele prefere, compra e paga
com o voto. Não está sendo enganado;
O homem de marketing — uma espécié

de pensador de rnèt»
cado — procura sa-
ber antes das prefç:
rèncias gerais e só
depois da pesquisa
faz a apresentação
do produto ao coi\;
sumidor que paga à
vista, com o voto -
esse cartão dé credU
lo do cidadão — e a
garantia de que em
quatro anos o pro-
duto será descarta-
do.

A economia de
mercado e a demo-
crucia suo diferente)»
mas com algo cm co-
mum: a primeira ro-
mia de bens duráveis
os produtos com
tempo de vida limi-
tudo. Ao contrário
do que se diz. não é
em proveito do la-
b r i e a n t e m a s d
comprador, que terá
mercadoria sempre
nova. A democracia
oferece candidatos
duráveis, com prazo
de quatro átios, par»
que o cidadão possa
ter sempre um go-
vernante cm bom es«
tado. pago com o vo-
to.

A tradição brasileira

BARBOSA UMA SOBRINHO •

T T m novo Carnaval. É o que pre-
U tende fazer com a emenda da rce-

leiçào dos prefeitos, dos governadores
de estado e do presidente da Rcpúbli-
ca. Tudo de uma vez só, para satisfa-
ção de todos os apetites, que andam
soltos por aí afora. Uma emenda que
dê margem a uma aplicação imediata,
como nunca se viu na história política
do Brasil. E num pais que. quando
mudou de regime, passando da mo-
narquia á república, adotou, como
norma fundamental, a não reeleição
dos que estivessem á frente dos cargos
executivos, uma tradição de mais de
um século de vigência.

As emendas da reeleição surgiram
logo em nossa primeira Constituinte
do regime republicano, e tiveram, des-
de logo, a condenação do nosso maior
çomentador da Constituição de 1891.
o eminente jurista João Barbalho.

È o que se pode ler. nas páginas
225-227, da segunda edição de seu li-
vro Comentários à Constituição Fede-
rui Brasileira. Já o projeto da primeira
Constituição, aprovado pelo Governo
Provisório, embora fixando em cinco
anos o período presidencial, só adnu-
tia a reeleição, decorridos dois perio-
dos iguais ao do exercício do mandato.
O Decreto 510. que. com o Decreto de
23 de outubro de 1891. precederam a
elaboração da Constituição definitiva,
embora fixando em seis anos a dura-
ção do mandato presidencial, também
fixava a norma da não reeleição para o
período imediato. O que veio. afinal, a
prevalecer, no texto da própria Cons-
tituiçào. quando, no seu artigo 48.
fixando o prazo de quatro anos para
duração do mandato presidencial, dis-
punha 

"não 
podendo ser reeleito para

o período presidencial imediato".
Na justificação dessa proibição, di-

zia João Barbalho que 
"a expectativa

da nova eleição, para o período presi-
dencial imediato, pode ser um grande
estimulo ao dente, a fim de que

moureje por tornar-se, no exercício do
cargo, benemérito da nação. E a ree-
leiçào pode aproveitar um caráter pro-
vado em dificultosa comissão, e uma
experiência adquirida, com vantagem
para o bem público".

Mas, acreditava João Barbalho, era
"preciso não esquecer que se tratava
de uma organização política, cujo
gonzo é a eleição, meio de se manifes-
tar e de influir na direção dos negócios
públicos a opinião soberana do pais".
Goiko, aliás, uma palavra que saiu do
uso e que. no seu tempo, significava
dobradiça e, no caso. ligava a eleição
cora o exercício do cargo, O que lev av a
o çomentador da Constituição a conti-
nuar. dizendo que 

"uma das principais
garantias do voto è. pela incompatibi-
lidade. arredar do pleito eleitoral cer-
tos funcionários, cuja alta e extensa
autoridade pode ser empregada era
prejuízo da liberdade do votante".

O João Barbalho chegava à conclu-
São natural: "De 

que poderosos meios
não pode lançar mão o presidente, que
pretende se fazer reeleger? Admitir
presidente candidato é expor o eleito-
rado à pressão, corrupção e fraude, na
mais larga escala. Já de si a eleição
presidencial engendra, no pais, agita-
ção não pequena e temerosa, e o que
não se dará. quando o candidato for o
homem que dispõe da maior soma de
poder e força, pela sua autoridade,
pelos vastos recursos que pode por em
ação. para fazer a sua reeleição? E que
perturbação na administração e que
enorme prejuízo para o país. no em-
prego de elementos oficiais para esse
fim? Não há incompatibilidade, pois.
mais justificada", concluía o eminente
çomentador de nossa Constituição re-
publicana.

Dai partia João Barbalho para o
exame da Constituição dos Estados
Unidos, que permitia a reeleição do
presidente da Republica, que o exem-
pio de George Washington resumia a
dois mandatos sucessivos, numa tradi-

çào que resistira á terceira eleição do
presidente Grani, e que. afinal, transi-
gira ao quarto mandato do presidente
Franklin Rooseveltl provavelmente
em face de uma situação internacional
ameaçada pela oratória de Adolfo HU
tler.

Os quatro mandatos do presidente
Roosevelt arrastaram os Estados Uni-
dos a uma nova reforma constitucicf-
nal. para voltar á tradição dos dois
mandatos, que era. afinal, uma tradi'-
çào que tinha a seu favor o exemplo dt
seu primeiro presidente, não obstante
a resistência que manifestara na su.1
aceitação, como se pode deduzir da
própria Mensagem de Adeus de George
Washington.

O que dizer do Brasil, que, em qua-
tro Constituições, emanadas de assem-
bléias legitimas, impunha o preceito
da não reeleição do presidente, e que
três Constituições autoritárias se limi-
taram a silenciar, o que acabava \a-
lendo como confirmação do preceito
que proibia a reeleição, valendo como
confirmação das Constituições de
1891. de 1934. de 1946 c. finalmente,
da Constituição de 1(Í88. que. no seu
artigo 83. não deixava nenhuma dúvi-
da a respeito, quando determinava que
o presidente e o vice-presidente da R«>-
pública tinham que se contentar com o
exercício do cargo, "vedada a reeleí-
ção para o periodo subseqüente". O
que forçou o vice-presidente. Itamar
Franco, a obedecer à norma da não
reeleição, não obstante o impeueh-
ment que afastou do cargo o presi-
dente que o vinha exercendo.

A não reeleição é, portanto, maft
que um preceito constitucional. Ê uma
tradição. Incorporada historicamente
na vida política do pais. A violação
dessa tradição corresponde a insultai
não só a inteligência brasileira, comò
também toda a população e. com
maior vigor, a própria democracia.

?
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Os dois candidatos, na arena^

¦ Numa eleição marcada pela ausência de
debates, quem perde é o eleitor. Para tentar
compensar a falta de um espaço em que os
cafididatos exponham suas idéias, o JORNAL
ftjÓ BRASIL apresentou a mesma relação de
pbrguntas aos dois líderes das pesquisas eleito-
rtílt. Na sexta-feira, Luís Paulo Conde, que
wpyta a Prefeitura do Rio pelo PFL, e Sérgio
Çahral Filho, candidato do PSDB, receberam
os repórteres Daniela Schubnel e Braulio Neto
amostraram que estão em campos opostos.
'MVho 

que o Sérgio Cabral Filho não será um
bom prefeito para o Rio porque está muito
mais preocupado com os problemas do estado
(j$ que com a cidade", disse Luís Paulo Conde.
"0 Luís Paulo Conde não será um bom prefei-
b porque não dá a menor importância á paisa-
$e;v humana. É um arquiteto elitista", rebateu
Gkibral Filho. Os dois também têm idéias dife-
Wntes quando se trata de definir qual será a"(Rui t
gÜQjidade do orçamento municipal. "Vamos

trabalhar na base do orçamento especializado,
fyra atender equilibradamente toda a cidade,*l«t^
Wmiçiar mais o Favela Bairro, o Rio Cidade
2i e também investir em dragagem de rios e

mimento", disse Conde. " Vamos concen-
fa.em todos os setores ligados á infra-estru-

tura, aos serviços essenciais, esgoto, sanea-
fffento, habitação, iluminação, saiule e educa-
ção", respondeu Cabral Filho. Os dois só con-
gicrdam quando se trata da primeira
jnòyidència que pretendem tomar quando um
mes sentar na cadeira de César Maia. Conde
c^Çabral Filho prometem enviar á Câmara de
Vereadores projeto de alteração da Lei Orgà-
nica que incentive o crescimento da cidade.
'•Queremos 

dilatar os prazos de concessões, os
qülçrios adotados com relação às invasões de
terra e diversas peças da lei que entravam o
cfysenvolvimento", afirma Conde. "Vamos au-
mentar o prazo de concessões de dez para 35
íffjòi para que possamos convocar o setor pri-
iydo a assumir tarefas importantes na área de
ftbhsportes alternativos, aquaviários ou mes-
msobre trilhos", diz Cabral Filho.
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¦JMMIMfil LUÍS PAULO CONDE E SÉRGIO CABRAL FILHO

Para Cabral, paisagem humana é prioridade. Para Conde, o importante é a cidade

,ap
• f»»%»
Cabral e Conde só concordam num ponto: se eleitos querem mudar Lei Orgânica

Âil  
tifòULIONf IO 1 DANIELA SOIUBNKI

Quem vai ganhar a eleição?
Conde — Nós estamos lutando para ganhar, mas só
rio dia 3 de outubro è que vamos saber. Trabalho
para ganhar, mas sein achar que è a morte, perder ou
ganhar. Não tenho essa visão draconiana, não fico
dando pinote toda hora.
Cabral — Vou ganhar a eleição na rua com a minha
credibilidade, com as nossas propostas, com a nossa
fiança e porque sou o candidato mais identificado
com os reais interesses, da população do Rio.
O senhor é melhor do que seu adversário?
Conde — Me considero mais competente e mais
rtWbarado. Conheço melhor a cidade, sou adminis-
thulor e tenho mais experiência.
Cabral — Sou melhor porque tenho propostas ade-
taladas a uma cidade com mais de 5,5 milhões de
luWitantes, que precisa se voltar para o social, que
precisa priori/ar a educação, a saúde publica, o trans-
Sorte de massa, a geração de empregos. I: porque
Mio uma biografia dc compromisso com essa eida-
cjc. tanto na minha vida pessoal quanto na minha
vjkla pública. O Rio me conhece e não sei se conhece o
oyfro candidato, que e um urbanista \oltado para as
elites. Em sua curta carreira pública ele se revelou
muito mais direcionado para as elites do que pura os
rçjijs interesses da população.
O senhor se sente preparado para administrar o Rio?
Cunde — Sim. porque vivo a cidade do Rio de
Janeiro e a discuto ha muito tempo. Como professor
Universitário, como presidente do* Instituto de Arqui-
tetos do Brasil (1AB). como secretário de Urbanismo
(kr Rio e coordenador de todas as obras do governo
César Maia. Como criador dos projetos Favela-Batr-
ro e Rio Cidade. Tenho visão administrativa porque
dirijo um escritório de arquitetura e urbanismo bem-
sucedido e lui diretor de Faculdade de Arquitetura.
Trabalhei desde o governo Lacerda e me considero
uma pessoa completamente capacitada para assumir.
Cabral — Profundamente, seja do ponto de \ista
pessoal, emocional, técnico ou público. Ser prefeito
dc uma grande cidade como o Rio exige não vo
capacidade técnica, mas capacidade política.
Ó' senhor acha que sua idade é um empecilho?
Conde — Não. sou mais novo do que o Fernando
Henrique Cardoso, que è o presidente d.i Republica e
tem uma tarefa mais complexa.
Cabral — Absolutamente. Idade não e mérito nem
cfcmcritò. Comecei «do na \ ida pública Posso lem-
brar de vários homens públicos que foram prefeitos
jovens, como o Ciro Gomes em Fòrtakva. o Jânio

Quadros em São Paulo, nos anos 50. e Juscelino em
Belo Horizonte Posso citar também jovens e idosos
que não foram bem ocupando cargos públicos. A
única \aniagcm de eu ter começado cedo na vida
publica e que tenho muito gás para trabalhar e saúde
para enfrentar uma balida de trabalho de 12 ou 13
lioras por dia, como fiz quando fui presidente da
Assembléia Legislativa. Encarei o desafio da presi-
dcncia da Assembléia aos 32 anos de idade. Encontrei
uma casa profundamente desgastada, foi um aprendi-
/.ulo intenso para buscar o que cada um tem de mais
positivo para as ações na área pública.
Qual vai ser sua primeira providência na prefeitura?
Conde — Reunir a Câmara de Vereadores e discutir
as medidas que tentos que fazer no sentido de modifi-
car a Lei Orgânica para permitir o crescimento sau-
dávcl do Rio de Janeiro, como a dilataçào dos pra/os
dc concessões que não conseguimos fazer no atual
governo, graças à oposição, do PSDB inclusive—, os
critérios adotados com relação às inv asões de terra e
diversas peças da Lei Orgânica que são entrave para
o desenvolvimento.
Cabral — Do ponto de vista legislativo, mandar uma
mensagem para a Câmara, alterando a Lei Orgânica
que hoje estabelece 10 anos de concessão para o setor
privado, aumentando esse prazo para 35 anos. Com
isso convocaremos rapidamente o setor privado para
assumir tarefas importantes na área de transportes
alternativos, aquaviários ou mesmo sobre trilhos. Do
ponto dc vista executivo, dentro das possibilidades
orçamentárias, valorizaf a paisagem humana da cida-
de. isto e. redefinir o orçamento dando prioridade à
educação, à saúde publica e ao saneamento básico.
Ter um padrinho como o Marcvllo Alencar ajuda ou
atrapalha?
Conde — Quem pode dizer isso é o Sérgio Cabral
Filho. Eu conheço o Marcello Alencar, mas não
tenho intimidade com ele para dar opinião desse tipo.
Não pertenço ao governo dele. nem pertenci ao ante-
nor, então não sei o peso que ele terá
Ter um padrinho como César Maia ajuda ou atrapa-
lha?
Cabral — A população do Rio vai pereeber cada vez
mais que não está escolhendo o padrinho, mas o
afilhado. Eu não gostaria de ter César Maia como
padrinho. Ê um sujeito autontano, arrogante, que já
obrigou o candidato dele a dizer que vai manter todo
o secretariado da atual gestão. E um sujeito com
características muito assustadoras da sua personali-
dade \lias. não me agrada ter ninguém como padn-
nho. A popukisvio tem c í|üc conhecer o «linhiido dc
César Maia O padrinho já conhecemos: c maluco e
autontano. um lactoide.

Seu adversário seria um bom prefeito?
Conde — Acho que não, porque ele está muito mais
preocupado com os problemas do estado do que com
a cidade do Rio de Janeiro. O prefeito tem que estar
preocupado com os problemas da cidade, fazer par-
cerias com o estado quando interessar â cidade.
Como o prefeito César Maia fez. Financiou a Policia
Militar, assumiu todas as estradas e os times esta-
duais. colaborou na saúde com o estado porque os
hospitais estaduais estão fechados na Zona Oeste.
Cabe ao estado concluir a sua parte. Agora, pegar os
recursos da prefeitura para financiar a incompetência
do estado não tem cabimento. A campanha do Sérgio
reflete muito esse aspecto, de tirar dinheiro do Rio
para socorrer um estado que tem uma receita três
vezes maior que a cidade do Rio de Janeiro.
Cabral — Não. porque não dá a menor importância à
paisagem humana. Não dá a menor importância ao
ser humano. É um homem
de prancheta, de conceitos
estéticos. O que eles fize-
ram foi pegar algumas ar-
tériasda " J~1 - :—'
um projeto de
doso para
de realizações. Isso é uma
coisa fascista e mentirosa
numa cidade com extremas carências sociais. O Rio
Cidade está sendo inaugurado um atrás do outro E o
Favela Bairro, projeto que tem financiamento do
Banco Intcramericano. que atinge apenas 16 favelas
numa cidade com mais dc 40Ò favelas? Não foi
entregue ainda nenhum Favela Bairro e faltam ape-
nas quatro meses para o governo acabar. Vão tentar
criar um factóide com inaugurações parciais. Esta é a
demonstração clara de que Conde não tem o menor
apreço, o menor vinculo com o povo mais sofrido
desta cidade. É um arquiteto da alta burguesia.
Como o senhor avalia o desempenho eleitoral de seu
adversário?
Conde — Acho que a população do Rio de Janeiro
tem uma visão otimista. O governo César Maia tem
sido um bom governo e a população quer uma visão
dc otimismo. A população de Campo Grande e>tá
orgulhosa com o Rio Cidade, então não adianta
mostrar um vazamento de esgoto, que é problema da
Cedae. querendo dizer que aquilo não é bom As
pessoas que estão la estão satisfeitas, gostam daquilo,
querem que a gente faça mais. Então criticar isso é ir
contra a popuLiçào. Digo o seguinte quanto mais
criticar o Rio Cidade vai ser pior. porque as pes>oas
gostam do Rio Cidade, gostam das obras As obras
tem dado emprego, têm melhorado os bairros, têm

melhorado a vida social nos grandes corredores urba- >
nos. Então não adianta criticar, é perder tempo i
Cabral — Há um clima artificial, gerado por parte da
midia, passando para a população a impressão de que
o padrinho do Conde é um grande realizador. Mas a
população ainda tem tempo para parar, refletir e ver
que primeiro o padrinho gerou um grande clima •
marqueteiro sem nehuma consistência de realização.
O prefeito pesar Maia deixa o Rio sem nenhuma)
obra consistente em direção ao ser humano, em»
direção ao que o Rio tem de melhor, que e. além da
paisagem natural, sua paisagem humana. O encontro
da paisagem natural com a paisagem humana é o quci
dá ao Rio essa fantástica magia. Esse clima marque»
teiro está gerando um momento de César òbreiro que'
é mentiroso. Essas obras se desmancham como oi
sorvete no sol. Graças a IXuis isso ocorreu a 4(1 dias'
das eleições. Ha tempo suficiente para isso ser deiP

O Rio Cidade é a arena dos

candidatos: Cabral ataca;

Conde diz que não adianta

mistificado c para o Conde se apresentar á popula-
ção. porque ninguém sabe quem ele é.
Qual o perfil do seu eleitor?
Conde — Eu acho que estamos tão disseminados que
não dá mais para saber qual o perfil do nosso eleitor,
è generalizado. Na sexta-feira fui fazer campanha em
Honório Gurgel. Coelho Neto e Rocha Miranda. E
foi uma loucura: crianças, pessoas de idade e jovens '
Acho que é um eleitorado diversificado. As pessoas"
simples estão ate me protegendo, chegam perto de^
mim: 'o senhor não responda nenhuma baixaria, não
faça isso'. Mc abraçam e pedem isso. 'não responda a
ele'. Querem me proteger Achei uma coisa bonita,
essa preocupação.
Cabral — Nas últimas eleições para deputado esta-1
dual. fui o mais votado na cidade do Rio de Janeiro
Tive 168 mil votos no estado, dos quais 155 mil na
capital. Das 26 zonas eleitorais da capital, fui o mais
v otado em 24. Meu eleitor está em toda a cidade, cie c1
de ciasse média c baixa. Se eu pudesse resumir, diria
que e um eleitor que tem compromisso com o ser-
humano. Pelo fato de eu ter sido o legislador da
terceira idade, que legislou para o servidor público'
que ganhava até três saiarios minimos. por ter sido o
prevdenie da Assembléia que conteve verbas, meu
eleitor e comprometido com o ser humano.
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meu aluno. Nao
a mac, tudo
Issoe

confrontam idéias 

pela 

Ia vez

<~aorai quer apoio da esquerda e Conde não admite negociar

Quem vota no seu adversário?
Conde — Não sei. Não tenho uma visão clara de
quem vota nele. Muitos votavam porque nào sabiam
que eu era o candidato do César Maia. Quandosouberam que sou candidato da continuação do go-verno César Maia, deixaram de votar nele.
Cabral — A volubilidade é muito grande. Quem vota
em Conde hoje pode nào votar amanha.
Como atrair o voto da esquerda?
Conde — A esquerda é ética, eu sou um homem ético.
Uste é um ponto em comum. Trabalhei com pessoasde todos os partidos, tenho amigos na esquerda,
respeito o convívio democrático. Foi assim na facul-
dade, foi assim no IAB. Trabalho com quem queitrabalhar. Nào confundo ação de trabalho com ação
política. Tive um superintendente do PT. excelente
técnico, independente de votar em mim ou nào.
Cabral — O César, por ter sido do PDT. criou uma
falsa dicotomia e utiliza isso muito bem. Hoje se você
faz um discurso social, investir em saúde, saneamento
e educação, é interpretado como sinônimo da desor-
dem. O discurso da ordem tornou-se a antítese do
discurso do investimento em ações essenciais. Mas eu
nào caio nessa.
Quem é o azarão dessa campanha?
( onde Nào sei. Eu nào era tão conhecido políticamente, muito embora também nào me considerasse
um desconhecido. O JB já tinha feito entrevistas de
páginas inteiras comigo. Azarão seria o Pedregai
ganhar. A imprensa sempre me deu cobertura, mes-
mo com trés. quatro pontos, porque acha\a que eutinha potencial.
C abral — Isso nào é corrida de cavalos. É disputa
eleitoral.
O senhor vai tentar o apoio do partido de seu adversa-
rio na Câmara Municipal?
(onde — Tenho amigos no PSDB. a Leila Maywald,
que declarou que votou contra a bancada do PSDb!
contrária ao aumento do prazo da lei de concessões.
Sou uma pessoa de diálogo, como secretário de Ur-bantsmo me dei com todos, Chico Alencar. Bittar.
Otávio Leite. Me relacionava pela função que exer-
cia. sempre de forma civilizada. Acho que o PFL vaiter uma bancada expressiva. Mas não gosto de ficarde pitonisa dizendo o que vai acontecer
C abra! — Vou estabelecer relações institucionais com
os partidos. Como fiz na Assembléia Legislativa. Vou
estabelecer relações partidárias, que me permitirammudar a Assembléia Legislativa De uma maneiraséna e nào da maneira inorgânica que evtste hojeentre o prefeito e a Câmara.

* Passadas as eletções, o senhor vai procurar a pazcom o padrinho de seu adversário?

Conde — Nào estou brigado com as pessoas. Existe
uma discussão política. Valorizo o meu governo, eles
valorizam o que eles fazem. O embate político é
assim: acabada a pugna, civilizadamente as pessoas se
dão novamente. Nào faço ofensas pessoais. Nào há
por que brigar. Eu relevo: já fui chamado disso e
daquilo, vou levando, acho que faz parte do clima
eleitoral. Vou ter que me relacionar com o governa-dor, nào tenho nenhum problema de procurá-lo.Conheço o Marco Antônio Alencar, gosto dele como
pessoa, conheço o Marco Aurélio. O Edgar Gonçal<
ves da Rocha (secretário estadual de Fazenda) foi
meu aluno. Não tenho problemas dessa ordem. Nào
xingando a mãe, tudo faz parte do jogo.
Cabral — Isso é uma bobagem.
A aliança PSDB/PFL está rompida de vez no Rio?
Conde — O PFL tem uma aliança a nivel nacional. A
nível local pode haver discordàncias, maneiras de
governar, estilos de pensar. Acho que às vezes existe
uma nostalgia da ditadura, em que o governadornomeava o prefeito. O Lacerda foi um excelente

Conde vai concentrar

orçamento no Favela-Bairro

e Cabral quer infra-estrutura

governador com governos contrários a ele. O César
Maia um excelente prefeito, com governos estaduais
que nào eram aliados. O Marcello'Alencar governouseis anos com o governador amigo dele — uma vez
nomeado e outra por eleição com apoio do Brizola —
e o Rio nào melhorou tanto com isso.
Cabral — Só o tempo vai dizer. Até porque nào sei se
o César Maia continua no PFL. Estava no PDT.
elegeu-se deputado pelo PMBD. prefeito pelo PMDB
e terminou o mandato pelo PFL. Nào sei cm que
partido o César Maia estará amanhã. O César Maia
nào é importante nesta questão.
O senhor pretende chamar os partidos de esquerda paracompor seu governo?
Conde — Vamos ter um governo de técnicos, não
vamos lotear cargos. As pessoas de esquerda compe-
tentes serão chamadas. Aceitamos apoios mas não
negociamos cargos. Acho que a performance dos
partidos de esquerda nesta eleição está complicada e
isso nào os confere o direito de postular.
Cabral — Pretendo conversar com todos os partidos
que compõem a Câmara. Na Assembléia, os ditos
partidos de esquerda. PT. PSB e PPS, compuseram
para apoiar minha candidatura á presidência da As-
sembléia e fazem parte da Mesa Diretora.

Qual será o grande projeto do seu governo?
Conde Vamos lançar metas de governo semana
que vem. Sao vários projetos, é difícil destacar um.
Aliás, quem vai destacar será a população. A Aveni-
da Brasil, pegamos dois anos depois, porque o Nilo
Batista só nos deu o direito de trabalhar no fim do
governo. Demoramos muito tempo para conseguir
plantas da avenida. Temos um programa de metas
ambicioso na área de educação infantil, seria fantasti-
co colocar 100 mil crianças em creches e outras 100
mil nas escolas, seriam 200 mil crianças, metade
praticamente da população nessa faixa de idade. O
Favela Bairro vai adquirir uma dimensão fantástica c
o Rio Cidade 2. idem. São projetos que vão marcar.
Sào essas trés chaves, mais a mtinicipalizaçào total
dos serviços de saúde.
Cabral — O Rio Gente que. sem descuidar das obras
e melhorias urbanas que a cidade necessita, vai recu-
perar os grandes serviços que a prefeitura presta ã
população e que deixam muito a desejar hoje cm dia:

educação, saúde, creches,
coleta de lixo. entre ou-
tras.
Quais os seus piam» para
preparar a cidade para ga-
nhar o direito de sediar a

1 Rio 2004?
Conde — A comissão técnica verá já uma cidade
renovada. Uma cidade reerguida, com a Linha Ama-
rela funcionando, todos os Rio Cidade prontos, os
Favela Bairro cm andamento. Os integrantes da co-
missão vào sentir a cidade pujante, forte. Podemos
dar logo inicio a projetos como a arena no Pavilhão
de São Cristóvão, recuperação do eixo da Quinta da
Boa Vista.
Cabral — O papel da prefeitura será incentivar o
espirito olímpico, mobilizando a população com
eventos como os Jogos da Paz e acelerar a implanta-
Çào dos projetos destinados a preparar a cidade,
como a despoluição da Baia de Guanabara e da
Lagoa, o reflorestamento das encostas, os programasde saneamento e urbanização de favelas e a expansão
do metrô, entre outros.
Quem vai ser o seu braço direito?
Coade — Os braços direitos se formam onde menos
se espera. Eu nào era braço direito, era secretário de
Urbanismo e presidente do Iplan. terminei braço
direito. Isso nào se cria. O governo vai definindo as
pessoas, o sistema se encarrega.
Cabral — Não vou ter propriamente um braço direi-
to. mas dois grandes parceiros na realização de proje-tos para o Rio: o presidente Fernando Henrique

Cardoso e o governador Marcello Alencar.
Em que área o senhor vai concentrar o orçamento?
Conde — Vamos trabalhar na base do orçamento
espacializado pela cidade. Isso foi uma inovação dó
governo César Maia. Hoje temos todas as áreas'dc
planejamento da cidade equilibradas, fizemos o^s
em toda a cidade, beneficiamos toda a cidade. Eu
acho que vamos municiar mais o Favela Bairro, o
Rio Cidade 2. em áreas mais degradadas. E também
investir em dragagem de rios e saneamento.
Cabral — Vamos concentrar em todos os setores
ligados à infra-estrutura, aos serviços essenciais, espe-
cialmente as áreas da Zona Norte, Leopoldina e
Oeste: esgoto, saneamento, habitação, iluminação,
saúde e educação.
Que medidas do Plano Estratégico o senhor pretendeimplementar? , ,
Conde — A Rio 2004, o Metrô na linha da Central, o
terminal de cargas do Galeão, o Teleporto, a Praça
Mauá, a recuperação do porto e aproximar mais a
universidade da sociedade, com ensino profissional^zante. Desenvolver mais o espirito de cidadania, na
sentido de criar o voluntariado, sistemas de comüní-
cação mais adequados para tornar o Rio uma cidade,
atrativa e competitiva.
Cabral — O Plano Estratégico foi uma fonte, de
referência importante para a elaboração do meu pia-no de governo. Suas sete estratégias prevêem diversos
projetos importantes como o estimulo á formação dfc
cooperativas de trabalho, a drenagem da Bacia dç
Jacarepagua, a descentralização administrativa da
prefeitura, a revitalização do Centro e muitos outros
que já encampamos.
O senhor pretende manter o atual ritmo de obras nos
próximos quatro anos?
Conde — Claro, se Deus quiser. ' 

'¦'!
Cabral — Vou realizar meu programa de obras aolongo dos quatro anos de governo, nào concentrarei,
os trabalhos e inaugurações nos últimos seis meses,'
como o atual prefeito. As prioridades serão as inter-
vençòes em saneamento, pavimentação de 750 quilo-,metros de ruas, drenagem, iluminação e urbanização
de 200 favelas. "
A prefeitura vai investir no metrô? ,\u
Conde — Já investe. Investiu no rabicho da Tijuco,
assumimos todas as obrigações do estado, nos túneis,
nas estradas, que eram estaduais, poupando recursos'
para o estado poder aplicar no metrô, e temos.a\
proposta de recuperar a linha da Central e levar o
metrô à Zona Oeste. A proposta nào é de colaborar, 1^
de gerir. Mas nào tem essa de colaborar. Ou passa n\
ser uma companhia mista estado-municipio, ou e do
município ou é do estado. Eu nào quero pegar dinheí-'
ro e dar para o estado, que tem muito mais recursos*'
que o município. O estado é rico, tirou todo o ICMS\
do Rio. O estado ou é competente ou nào é. Q

município tem mil problc-'
mas. saneamento, favelas,
etc, e ainda tem que finan-
ciar o estado? "
Cabral — A prefeitura vai
investir no metrô e na ur-
banizaçào em torno das

estações. Vai criar terminais de ônibus dc integraçãt),'1
parques e praças de esportes até a Pavuna.
O que o senhor pretende municipalizar? a
Conde — O sistema de saúde, o Teatro Municipal! sc'
for possível, o Estádio do Maracanã e a Cedae.
Cabral — Cinco hospitais estaduais que servem a'
região que vai da Penha até Santa Cruz. Além distó,1
vamos participar financeiramente em operação dò,'
trânsito, saneamento e abastecimento de água, fun-'
cionamcnto do bondinho de Santa Teresa, entre ctú-'
tros, realizando parcerias com o estado e a iniciativâf
privada.
— O senhor vai domar os ônibus?
Conde— Estamos estudando a tanfa duas horas, que'vai permitir mais rentabilidade das linhas c evitar a'superposição. E vamos também, passando o contròTd
do trânsito para o município, ter uma ação mãis'
efetiva no controle da disciplina dos ônibus. Quandoa CTC era do governo faliu, agora o bondinho de
Santa Teresa, o metrô, a rede ferroviária, tudo falin-'
do. Os ônibus estão funcionando, é um dado da'
realidade. Agora é disciplinar, discutir a cartelizaçâo,
a distribuição dc linhas. Adotamos a tarifa única no-
Rio e não foi fácil. Por que não se implanta a mesma
tarifa do Rio na Baixada? Por que lá está mais caro?
De Campo Grande ao Centro é um preço, e de
Niterói ao Rio. só um terço da viagem, é mais caró?'
Essa discussão tem que ser passada para o nível
estadual, onde a situação è mais grave. Não existe:
uma política metropolitana de transportes, esperáva-1
mos que o Marcello criasse uma entidade com este
fim. O Rio é a única cidade metropolitana que nào
tem uma entidade desse tipo. Os problemas dos
ônibus do Rio são grandes, mas os problemas de
ônibus intermunicipais são muito mais graves.
Cabral Certamente, pois a situação atual é vergo-
nhosa. Numa entrevista ao JB já declarei ser inad-
missivel que 90% da população seja transportada porônibus, pagando muitas vezes, mais de uma tarifa.'
Vou implantar o bilhete único, os corredores expres-
sos de ônibus e adotar veículos com suspensão a are5
câmbio automático. Este sernço será efetivamente
controlado pela prefeitura.

Quem será a grande atração do revetOon do ano
2000?
Conde — Está longe, mas seria uma chance para /
grande comemoração do Rio rumo ás Olimpíadas dc
2004. Um reveillon com características internacionais^
para mostrar que o Rio de Janeiro estará virado para
as Olimpíadas de 2004.
Cabral — O carioca.

cargos

Conde fala em manter ritmo das obras e Cabral diz que nada fará em cima da hora
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se armam para enfrentar ofensiva de invasoes anunciada por Jose Rainha, lider do MST
Sandovallna SP — Helvio Romero
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Acampamento exibe propag^a^^^^hws barracos dos sem-lerra, que nao fazem distinfdo entre partitios no apoio aos candidatos da rt^» woj
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Nos acampamentos, todos os partidos tem 
vez

TEODORO SAMPA10. SP — Ha nior, e sua mulher, Diolinda Alves PPS, o Abdias do PMDB, o Cidi- reforma agraria". diz Rainha
um oceano de distancia entre as de Souza — eleitores tradicionais nho do PSDB e ate urn candidato Alem disso, por ter sido durante
posicoes political dos dirigentes do de Luiz Inkio Lula da Silva, do PT do PRP, que se apresenta ao eleito- decadas feudo da burguesia rura|
Movimento dos Trabalhadores Ru- — vao votar no candidato de uma rado sem-terra com o esiranho ape- do Oeste paulista, a regiao nao ten)
rais Sem Terra (MST) e o que pen- coligagilo encabecada pelo PFL a lido de Aloprado. Rainha so nao tradi?ao de apoiar partidos de cs|
sam os miseraveis dos acampamen- Prefeitura de Teodoro Sampaio quer que a sigla do movimento seja qucrda, como o PT — o mais im>
tos de lona preta que proliferam (SP): Paulo Pires. o Pauhw. Eles confundida com a salada partida- portante suportc politico dos dint
pelo pais. Na cupula, o MST consi- tumbem torcem pelo deputado es- ria. Por isso. mandou apagar parte gentes do MST. "Aqui, hi muitoi
dera o senador Antonio Carlos tadual Mauro Bragato(PSDB), da propaganda de um candidato partidos de direita que nos apoiamj
Magalhaes (PFL-BA) um inimigo candidato a prefeito cm Presidente vereador, que se identifkava nps Mas nao orientamos para a esquerj
da reforma agraria. Tambem nao Prudente. a cidade mais importante muros do municipio como o "Edu da e muito menos para a direita-*--!
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presidente Fernando Henrique. Na N°s acampamentos. santinhos e "0 movimento nao tem sigla cial eleitoral dos assentament®
base, porcm, a ideologia partidaria ^a'xas 4i candidatos formam uma nao onenta os assentados pela car- nias o MST vai ajudar a eleger hog
nao tem vez. miscelanea de sights, em que prati- tilha de nenhum partido. 0 impor- parte dos vereadores e prcfcitos dw

0 lider do MST no Pontal do camente todos tem sou espa?o: o tante e que os trabalhadores bus- 21 municipios paulistas e paranaJ|
Paranapanema. Jose Rainha Ju- Roseval da coligacao PFL. PSDB e quem candidatos que defendam ses que integram o Pontal. <

Fotos de H6lvlo Romero

JW Rimiha. lukrdo MSTih> Ponlul .i. Paraiuipiuutiui. ./.

Tres 
personagens 

em conflito 
j

iW 

Rainha Fosolin e preenchidos por hordas de mise- honra para o MST eafirma que ja j
. , i ,® raveis que se amontoam nas bar- foi ameacado de morte por inte-

Nabhail Sao Ilderes racas de lona preta as margens grantes do movimento.

da reeiao em litlffio (^as ro^ov,as- Rainha tambem toma cuida-
_ T - v. 0 delegado. a quem caberia dm com sua scguranca. Sabe quea0 . ninguem. cm tixla a papcl de moderador e cumpridor desdc que chegou ao Pontal. em
1 ~ regiao do Pontal do Para- ja |e, e \isto com simpatia pelos |<W1, so tem contrariado grandesnapanema. que nao tenha ouvido fazendeiros. mas encarado por interesses e se transformou em al-lalar em Rainha. Fogohn e Nab- Rainha como o bra^o armado dos Vo cobicado. Por prccaudo. estahan. Homens de perfis diferentes, pr0prietanos de terra — "0 ulti- sempre preocupado com a movi- ieles sao os personagens ma.s ata- mo cartucho do lat,fund,o". mentacao em sua volta c nunca I
dos nos burburinhos que cm policial tambem nao economiza percorre os mesmos caminhos. ;acampamentos de sem-terra dele- cntlcaS ao lider do MST e seu ncm Hca sozinho. "Com esse dele- ;
nmf™ aSre5SIV0de lutar ^ld lcrna gado per aqui OS fazendeiros nao J
nh i Inniir rW> Vi inrK p lul' Um3 t^ndida. De- precisam contratar pistoleiros".

F°?q" 0.C?™ di/ Ramha. 0fazendeiro Nubhan ,
ta e meia. invadem fazen
Marco Antonio Fogohn. o jo
policial de 25 anos. e o delej
que representa o braco da lei
tra os sem-terra. E Jose Ant
Nabhan Garcia, de 38 anos. i
fazendeiro em estado de panK

Em comum todos eles te
fun?ao de influir nas muda
que estao transformando o ai
feudo da burguessia rural —
domraava a regiao at raves dc

Fogolin tenia mmter a pa:.

Acampamento exibe propaganda eleitoral nos barracos dos sem-terra, que não fazem distinção entre partidos no apoio aos candidatos tia região

Nos acampamentos, todos os partidos 
têm vez

Fazendeiros da região do Paranapanema se armam para enfrentar ofensiva de invasões anunciada por José Rainha, líder do MST

VASCONCELO QUADROS
; TEODORO SAMPAIO, SP — O
.fazendeiro José Antônio Nabhan
'Garcia escreveu duas cartas. Uma
; delas entregou pessoalmente ao
^presidente Fernando Henrique

Cardoso na semana passada e a
outra, mais dramática, deixou com
sua mulher. "Se eles entrarem e

I alguma coisa acontecer comigo,
culpo as autoridades, que não qui-' seram me dar proteção", diz num

Idos trechos da carta que ficou com
a família. O tom de despedida é

' também um prenuncio de resistên-
;cia. Nabhan está preparado para
, uma segunda invasão de sua fazen-

da. a São Manoel, no município de
| Sandovalina. no Pontal do Parana-
[ panema — um alvo anunciado por
< José Rainha Júnior, o líder do Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST), que já ocupou a

! área na semana passada.
Os ânimos para um conflito' nunca estiveram tão acirrados: os

! assentamentos estão emperrados
. por falta de dinheiro para pagar as
' desapropriações e financiar plantio,
! o MST orgnniza levas de miseráveis
, para uma nova ofensiva de invasões

e muitos fazendeiros estão dispôs-
| tos a resistir a bala. "Antes eu fala-
; va que isso aqui era uma bomba.
Agora digo que è uma bomba com

| o pavio aceso", afirma, em relatório
; sobre o ambiente na região, o dele-
gado de Sandovalina. Marco Antò-

1 nio Fogolin. Na semana passada.para retirar os sem-terra da fazenda
de Nabhan. o delegado levou a

1 Policia Civil a cumprir, pela primei-
ra vez na história dos conflitos fun-' 
diários do pais, uma ordem de rein-

1 tegração de posse. Essa tarefa cabe,
. normalmente à Policia Militar, que1 se recusou a cumprir o mandado,
i Acompanhado de outros três
delegados e 30 investigadores, Fo-
gobn foi até a área. Mas o clima
ficou tão tenso que ele se viu obri-

j gado a recorrer a uma autoridade
celestial para acalmar os ânimos."Pelo amor de Jesus Cristo, peço
que vocês saiam pacificamente",
gritou Fogolin, do alto de um bar-
ranço, onde uma multidão de 600

sem-terra, com foices e enxadas, se
I concentrava em
volta dos poli-
ciais, armados' de revólver e es-
pingardas. 

"Um
tiro teria detona-
do uma tragédia
maior que a de
Eldorado dos
Carajás", diz
Rainha. Ele nào
arreda pé do ca-
lendário de inva-
sòes e deixa cia-
ro que os sem-

. terra estão pre-
parados para'qualquer situa-

,ção. 
"0 

que de-
. termina a vanta-

gem não são as

o processo. A trégua anunciada pe-
lo MST esgotou-se na sexta-feira.

O outro grupo, dono de áreas
devolutas que ainda nào foram ar-
recadadas pelo governo paulista,
critica a aliança com o MST, nega-
se a vender as terras e defende a
contratação de uma milícia rural
armada, para impedir que os sem-
terra entrem nas propriedades. Mas
tudo é feito com discrição, para nào
entrar em choque com a Justiça.
Nabhan revela que já fez contatos
com empresas de segurança — en-
tre elas a Protege — em busca de
uma milícia rural volante para
guarnecer os alvos escolhidos pelo
MST. "Tudo tem de ser feito den-
tro da lei", diz.

Na sede de sua fazenda, no en-
tanto, os peões já convivem com
pessoas estranhas à região. "São
apenas amigos que vieram até aqui
prestar solidariedade a mim e mi-
nha família", justifica, ao apontar
para um grupo de seis homens —
nenhum deles com armas à vista—,
que permanece o tempo todo na
sede, à espera de que os sem terra
liderados por Rainha invadam no-
vãmente a fazenda. "Na 

primeira
vez ele disse que viria e eu mio
acreditei. Invadiram minha fazen-
da. destruíram cercas c rcviraram
150 hectares de pasto. Agora o Rai-
nha está ameaçando de novo e diz
que vai destruir a sede. Espero que
nào venha, mas se vier. que nào
coloque mulheres e crianças na
frente. Se ele ò homem que venha
na frente. Vamos defender o patri-
mònio", adverte.

O fazendeiro entrou na Justiça
com ação preventiva para proteger
suas terras — um interdito proibi-
tório — e pediu, pessoalmente, ao
governador Mário Covas ajuda da
policia, no mesmo dia em que o
presidente Fernando Henrique es-
teve em Rosana para inaugurar
uma usina hidrelétrica. Covas ale-
gou que a PM não tem meios para
proteger todas as fazendas. A Fer-
nando Henrique, Nabhan entregou
a carta e, num rápido dialogo, aler-
tou para os riscos. "Eu disse ao
presidente que o Pontal se transfor-

mou num barril

"Isso aqui é uma

bomba com pavio
aceso. O MST

organiza levas de

miseráveis e

fazendeiros estão

dispostos a

resistir a bala às

invasões", alerta

o delegado Marco

Antônio Fogolin

, armas, mas a disposição de luta.
Para cada ação haverá uma rea-
çào", avisa.

A policia diz. que a tensão au-
mental porque as terras invadidas

agora são propriedades particulares
e estão fora do programa de refor-
ma agraria. O delegado Fogolin
afirma no relatório que a policia
tem informações sobre a presença
de jagunços misturados aos peões
de várias fazendas e que os dois
lados estão armados. Num dos in-
quéritos sobre as invasões, ele man-

, dou anexar uma fotografia em que
aparecem 12 armas — revólveres e
espingardas — apreendidas há tem-
pos com homens liderados por José
Rainha. Na semana passada. Fo-
gotin fez uma busca na fazenda São
Manoel e achou revólveres e um
rifle. Nào apreendeu rada. porque
as armas estavam registradas.

"Enquanto nào morrer gente, o
, governo não vai fazer nada. Esta-

mos segurando os produtores paraevitar um conflito armado. Mas
está chegando o dia em que, por
desespero, havera reação", diz o
presidente do Sindicato Rural de
Presidente Prudente. Domingos Is-
hi. A entidade, integrada por 2.500

; associados, esta dividida Um gru-
, po — o liderado por Khi. com o

curioso apoio do MST — tenta
negociar com o lncra a venda de 15
mil hectares pura a-ventar *07 ta-
mibas. mas a burocracia emjXTrou

de pólvora. Ele
respondeu que
está a par de tu-
do e que nin-
guém está acima
da lei", conta.
Mesmo assim, o .
discurso nào o
confortou e ele
se diz abalado
pelas ameaças
dos sem-terra.

No total, reu-
nindo as fazen-
das Ipezal e São
Manoel, as ter-
ras de sua fami-
lia somam 766
hectares, onde
Nabhan cria

1.400 cabeças de boi — gado de
corte, de melhoramento genético e
leiteiro — e hortifrutigranjeiros pa-
ra subsistência das famílias que mo-
ram na sede. "Tudo aqui é produti-
vo. Até o lncra (Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrana)
já disse isso em laudo. Cada árvore
daqui tem uma história", afirma.
Depois, para mostrar que tem rai-
zes ali. faz questão de exibir um
quadro que mostra um casebre de
pau-a-pique coberto de palha, pin-
tado a partir de um retrato guarda-
do por seu pai, Rafael Garcia, des-
de que a família — descendente de
espanhóis — instalou-se há 60 anos
no local que hoje è a sede da fazen-
da- "Ê tudo terra devoluta. Para fu-
gir da ação do estado, eles dividi-
ram o grilo de 930 alqueires (2.250
hectares) entre cinco pessoas", con-
testa Rainha. Alem de Nabhan. o
líder do MST aponta outros fazen-
deiros que se armaram: os Fihzola,
os Duarte e os donos da fazenda
Santa Rita."Ele (Rainha) faz terrorismo.
Toda hora recebo ameaças de
que vai invadir", queixa-se Nab-
han. "Nào ameaçamos. Vamos
lá e ocupamos. Tantas quantas
vezes precisar vamos voltar la".
devolve Rainha, com uma ad-
vertência "Os trabalhadores
nào vão morrer de graça. Temos
foice, enxada, determinação de
luta. raça e coragem."

TEODORO SAMPAIO. SP — Há
um oceano de distância entre as
posições políticas dos dirigentes do
Mov imento dos Trabalhadores Ru-
rais Sem Terra (MST) e o que pen-
sam os miseráveis dos acampamen-
tos de lona preta que proliferam
pelo pais. Na cúpula, o MST consi-
dera o senador Antônio Carlos
Magalhães (PFL-BA) um inimigo
da reforma agrária. Também nào
economiza criticas ao modelo neo-
liberal sustentado pelo PSDB do
presidente Fernando Henrique. Na
base, porém, a ideologia partidária
nào tem vez.

O lider do MST no Pontal do
Paranapanema. José Rainha Jú-

nior, e sua mulher, Diolinda Alves
de Souza — eleitores tradicionais
de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT
— vão votar no candidato de uma
coligação encabeçada pelo PFL á
Prefeitura de Teodoro Sampaio
(SP): Paulo Pires, o Paiilão. Eles
tumbém torcem pelo deputado es-
tadual Mauro Bragato (PSDB),
candidato a prefeito em Presidente
Prudente, a cidade mais importante
do extremo Oeste paulista.

Nos acampamentos, santinhos e
faixas de candidatos formam uma
miscelânea de siglas, em que prati-
camente todos tem seu espaço: o
Roseval da coligação PFL. PSDB e

PPS. o Abdias do PMDB. o Cidi-
nho do PSDB e até um candidato
do PRP, que se apresenta ao eleito-
rado sem-terra com o estranho ape-
lido de Aloprado. Rainha só nào
quer que a sigla do movimento seja
confundida com a salada partidá-
ria. Por isso. mandou apagar parte
da propaganda de um candidato a
vereador, que se identificava nps
muros do município como o "Edu
do MST'. Ficou só "Edu".

"O movimento não tem sigla e
nào orienta os assentados pela car-
tilha de nenhum partido. O impor-
tante e que os trabalhadores bus-
quem candidatos que defendam a

reforma agraria", diz Rainha
Além disso, por ter sido duranté
décadas feudo da burguesia rura)
do Oeste paulista, a região nào ten)
tradição de apoiar partidos de ev
querda, como o PT — o mais iiiif
portante suporte político dos dirij
gentes do MST. "Aqui, há muitoi
partidos de direita que nos apoiam!
Mas nào orientamos para a esquerj
da e muito menos para a direita':^-]

Nâo há cálculos sobre o poi
ciai eleitoral dos assentament
mas o MST vai ajudar a eleger
parte dos vereadores e prefeitos \
21 municípios paulistas e paranac
ses que integram o Pontal.

Foto» de Hélvlo Homero

José Rainha. lider do MST no Pontal do Paranapanema, e o fazendeiro Luís Antônio Nablian vivem a expectativa de um conflito anunciado

Três 
personagens 

em conflito

Fogolin tenta manter a paz,
mas se queixa das atncacas

u Rainha, Fogolin e

Nabhan sâo líderes

da região em litígio
\T ào há ninguém, em toda a
IN região do Pontal do Para-
napanema. que nào tenha ouvido
falar em Rainha. Fogolin e Nab-
han. Homens de perfis diferentes,
eles são os personagens mais cita-
dos nos burbunnhos que, em
acampamentos de sem-terra. dele-
gacias e fazendas alimentam a
profecia de um conflito. José Rai-
nha Júnior, de 36 anos. è o lider
dos trabalhadores rurais que. vol-
ta e meia. invadem fazendas.
Marco Antônio Fogolin. o jovem
policial de 25 anos. é o delegado
que representa o braço da lei con-
tra os sem-terra. E José Antonio
Nabhan Garcia, de 38 anos. è um
fazendeiro em estado de pânico.

Em comum todos eles têm a
função de influir nas mudanças
que estão transformando o antigo
feudo da burguessia rural — que
dominava a região através do po-
der político e econômico gerado
pela posse das terras — numa no-
va ordem social, em que os espa-
ços que antes eram ocupados pe-
ias patas do boi estão sendo

preenchidos por hordas de mise-
ràveis que se amontoam nas bar-
raças de lona preta às margens
das rodov ias.

O delegado, a quem caberia o
papel de moderador e cumpridor
da lei. é visto com simpatia pelos
fazendeiros, mas encarado por
Rainha como o braço armado dos
proprietários de terra — "O últi-
mo cartucho do latifúndio". O
policial também nâo economiza
criticas ao líder do MST e seu
estilo agressivo de lutar pela terra."È uma liderança bandida. De-
pois que ele chegou aqui. o cnme
aumentou 300%". escreve o dele-
gado nos relatonos.

A antipatia entre os dois se
acirrou quando o delegado foi
acusado pelo MST, em janeiro
deste ano. de ter levado em frente
uma proposta considerada inde-
oente pela qual Rainha — que
estava foragido — se entregaria á
policia em troca da libertação de
Diolinda e outros quatro lideres
do movimento. O MST pediu en-
tão a exoneração do delegado,
mas o corporativismo policiai foi
mais forte e Fogolin permanece.
A amigos o delegado diz que afas-
tá-Io da região virou ponto de

honra para o MST e afirma que já
foi ameaçado de morte por inte-
grantes do movimento.

Rainha também toma cuida-
dos com sua segurança. Sabe que
desde que chegou ao Pontal, em
1991, só tem contrariado grandes
interesses e se transformou em al-
vo cobiçado. Por precaução, esta
sempre preocupado com a movi-
mentaçào em sua volta e nunca
percorre os mesmos caminhos,
nem fica sozinho. "Com esse dele-
gado por aqui os fazendeiros nào
precisam contratar pistoleiros",
diz Rainha. O fazendeiro Nabhan
nunca esteve pessoalmente com
Rainha, mas nutre pelo lider do
MST um sentimento misto, que
varia da antipatia crônica ao res-
peito pelo inimigo. Quando avalia
o poder de liderança conquistado
pelo comandante dos sem-terra
diz que ele è um homem inteligen-
te. carismático c chega a exagerar
que Rainha se elegeria facilmente
deputado ou senador se saisse
candidato. Nabhan só se transfor-
ma quando o assunto é a invasão
de sua fazenda: "Ele está procu-
rando um conflito para' arranjar
vitimas do lade
(V.Q.)

afirma.
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 Washington—
Pela primeira vez ®"jSi

jsde 36 democrata 
^:- ^9H,

)de ser reeleito mr <•>>'-
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" 
Jh

WASHINGTON — Hojc, na Vir- i ^HKBr' ¦ ":Si 
fllffc ta vez, ludo sera diferente. Ha 28

ia Ocidental, Bill Clinton em- \\ -*^plMEj|' jv wKBSmEfe^'f 
' 

% m/mt* anos, quando o partido se reuniu
xa num trem para quatro dias ra|'"lc ' ' ~ pela ultima vez em Chicago, rei-
viagem por seis estados antes de -,J - • % -• \"X nava a turbulencia no pais, no
:gar a Chicago para a Conven- || fc K' -X ''1HI W$M Vietnam, na politica. em todos os
) do Partido Democrata que es- 4 %^{Xt aspectos da sociedade. Chicago
hera 0 candidal? a Presidencia ;y em 1968 foi um reflexodocaos: as
5 de novembro. 6 a primeira vez , . ,M,. •• Ife • imagens que predominam na me-

<le 1964 que um candidato do • life Igflll|. moria estao cheias de gas lacrimo-
rtido chega a uma convengao geneo, das surras que a policia
n qualqucr oposi<;ao interna. V\;||9hEe#|§ deu em manifestantes, do tumulto
Clinton, que semprc esteve que predominou dentro do Anfi-
nte do republicano Bob Dole nas " , 

"i 
_ 'U 1 teatro Internacional de Chicago

iquisas de opiniao, tem grande | v ' 
;!p '"W00: durante os quatro dias da conven-

ince de repetir 0 que ncnhum |§ • 'fife <&o: um inferno que contribuiu
nocrata consegue desde Frank- ^ ' 

Wk para a elei^o de Richard Nixon.
Roosevelt em 1936: reeleger-se %& , 3|| Poderia ler sido diferente? Pro-

ra um scgundo mandato. Bk¦ ,«. vavelmente nao. No verao de
nente, 0 que pode levar Clinton •» 1968, os Estados Unidos ainda

e 0 fato de ter caminhado - JK:| nao haviam se recuperado dapior
ra a direita do espectro politico, serie de assassinatos politicos de

como fez se- || — desde 0
ina passada ao sancionar a lei de ; John Kennedy em 1963 aos assas-'orma 

da Previdencia, boa parte : 1968. de dirci-
de bem-estar social cria- Mji'" civis Martin Luthcr Kjr| do

por Roosevelt com 0 New Deal. senador Robert Kennedy.

elei- ! mfiipm dos, tumultos
que os todas as partes

na politica, sempre ||||K' ... ' •

Casa a&?JW e
anca, Clinton demais mk: «ao dos guetos mais pobres e vio-

JSBi m°*
propos abrir Arma- «y a Guerra do

ilher, Hillary Clinton, no contro- mente, uma revolugao cultural
de uma reforma do sistema de tornou a sociedade mais permissi¬
ble que afundou, como um va com relagoes ao sexo e as dro-

a juvenil, teve que voltar ^Mj^^,... .. '"" Prefelto — Chicago, naquela
iicagao de di versos integranics tpoca dominada pela mao forte
gabinete. v de um prefeito durao, poderoso e
Rcviravolta — Depois de 00- ditatoriais, Ri-

toque do despertador nas elei- BB^^fli^^^H_alfe^J^9^BHii9^Hfi chard Daley, ent3o no quarto
es de 1994. quando mandato, tinha uma policia bru-
:itorado, pela primeira cm 40 corrupta, mais acostumada
os, deu 0 controle do Senado lidar com mafiosos do que com

0 Repubii- ~ Em
So, que representa a direita p# K'pSM^ de levar para a cadeia aqueles que

Assustado
m a perspectiva de sua propria 1 puni?ao mais imediata: 0 espan-
rrota dois anos ni.ns i.inlc o piv- '•. timk' 

"Sm 
^L, £j'-'^i camento.

ala do safou. Se-
reinven*. Hal

ABC, na epoca editor
0 do ha HflBnBBBBPIIIII^H[BBBflBBBBPB|B|BIBBHBBflBflHBHPBi Newsweek,
las seinanas, era: "Onde esta ¦ i" "m'ar "e torn politico e encampar uses tepublican'as. Bill Clinton jogou setts rivals na extrema-direita noite de manifestagdes, tantos

como um
0 do partido estivesse ausente. possiveis investigagao sobre desde uma queda de cavalo, falara. programa de protevao as minonas
A realidade, triste para os repti- eseandalo Whitewater: ate hojc Quem assistiu a ultima a'rimonia no trabalho deve ser preservado.

icanos, e que Clinton conseguiu promotor espaial nao encontrou do Oscar sabe como ele e capa/ de Clinton chania a industria de cigar-
posicionar no centra, empurnm- prova de que 0 presidente ou sua cmocionar. ros de "iinoral" em suas tentativas

> os republicanos para a extrema- mulher tenham cometido crimes, ^us ultimas duas scmanas. a li- f'sgar jovens fumantes, e di/ que

O triunfo

¦ Pela primeira vez

desde 36 democrata

pode ser reeleito

f^AVIA SEKLES
Correspondente

WASHINGTON — Hoje, na Vir-
ginia Ocidental, Bill Clinton em-
barca num trem para quatro dias
du viagem por seis estados antes de
chegar a Chicago para a Conven-
çào do Partido Democrata que es-
colherá o candidat? à Presidência
ttti 5 de novembro. É a primeira vez
desde 1964 que um candidato do
partido chega a uma convenção
sem qualquer oposição interna.Clinton, 

que sempre esteve à
frente do republicano Bob Dole nas
pesquisas de opinião, tem grande
chance de repetir o que nenhum
democrata consegue desde Frank-
íin Roosevelt em 1936: reeleger-se
para um segundo mandato. Ironi-
camente, o que pode levar Clinton
à.vitória è o fato de ter caminhado
para a direita do espectro político,
ajudando a enterrar, como fez se-
mana passada ao sancionar a lei de
reforma da Previdência, boa parte
do sistema de bem-estar social cria-
do por Roosevelt com o New Deal.

C om apenas 50 anos, se Clinton
se reeleger, será esta a última elei-
ção de um homem que passou os
últimos 22 anos na política, sempre
com os olhos na eleição seguinte.
Nos primeiros dois anos na Casa
Branca, Clinton foi afoito demais
para o conservadorismo america-
no: propôs abrir as Forças Arma-
das aos homossexuais, colocou sua
mulher, Hillary Clinton, no contro-
le de uma reforma do sistema de
saúde que afundou, e, como um
pateta dirigindo uma administra-
çào juvenil, teve que voltar atrás na
indicação de diversos integrantes
do gabinete.

, Reviravolta — Depois de ou-
vir o toque do despertador nas elei-
ções legislativas de 1994. quando o
eleitorado, pela primeira vez cm 40
anos, deu o controle do Senado e
da Câmara para o Partido Republi-
cano, que representa a direita poli-
.tica, Clinton mudou. Assustado
jcom a perspectiva de sua própria
derrota dois anos mais tardei o pre-

Jsidente alienou a ala esquerda do
:seu partido e procurou se reinven-
tar. A piada dos republicanos repe-

•tida várias vezes durante a conven-
;ção do partido em San Diego, há
idiias semanas, era: "Onde está
Clinton?", como se um velho mem-
bro do partido estivesse ausente.

A realidade, triste para os repti-
blicanos, é que Clinton conseguiu
se posicionar no centro, empurran-

. do os republicanos para a extrema-
direita. O presidente se apoderou
de diversas iniciativas populares

. dos republicanos, especialmente no
que di/. respeito à redução do tania-

1 nho do governo, culminando com a
, assinatura da reforma da Previdên-
cia Social, que redu/ drasticamente

»a ajuda aos pobres e imigrantes
Foi proposta pelo Partido Republi-
cano. mas hoje Clinton aceita o

> crédito.
A 10 semanas da eleição de no-

vembro. ainda não e I00°v garanti-do, porem, que Clinton as ganhara
O presidente sera severamente ata-
cado nos próximos meses pela opo-
sição, que tentara explorar su.is
principais falhas ou supostas la-
lhas: da questão do caráter pessoal
á incrível virada para a direita.
Além disso, explosões ainda são

Washington — AFP
de um camaleão

Ao militar de tom político e encampar teses republicanas, Bill Clinton jo^ou sais rivais na extrema-direita

possíveis na investigação sobre o
escândalo Whitewaten até hoje o
promotor especial não encontrou
prova de que o presidente ou sua
mulher tenham cometido crimes,
mas a investigação extremamente
complexa continua.

A Convenção do Partido Demo-
crata deverá ser um pouco diferente
da recente Convenção Republica-
na. na qual os programadores pro-
curaram passar por cima da im-
prensa e entregar um produto
pronto diretamente ao telespecta-
dor. Chicago, segundo a Casa
Branca, será uma espécie de coleti-
va para a imprensa, durante a qual
os principais oradores. Clinton.
Hillary e o vice-presidente Al Gore,
anunciarão novidades noticiáveis
em seus discursos. A convenção
também promete momentos como-
ventes, senão demasiado holhwoo-
dianos: a ator Christopher Reeve,
ex-Super-Homem hoje paralitico

desde uma queda de cavalo, falará.
Quem assistiu á última cerimônia
do Oscar sabe como ele é capaz de
emocionar.

Nas últimas duas semanas, a li-
derança de Clinton foi cortada pela
metade, de 20 pontos percentuais
para cerca de 10 pontos. Assessores
políticos do presidente dizem que
ficarão satisfeitos se a liderança do
candidato se firmar acima de 10%.
Segundo a última pesquisa publica-
da na semana passada pelo H ali
Street Jotirnal e a TV NBC. se as
eleições fossem hoje Clinton teria
48% dos votos. Dole 38% e o mi-
lionàrio Ross Perot, candidato do
Partido da Reforma. 8%.

Minorias — Em seu luro fo i-
utvfl //d/H- aiul History (Entre a
esperança e a história), publicado
esta semana, Clinton retorna a ai-
guns dos temas mais liberais que
tem evitado ultimamente, como a
ação afirmativa. Insiste em que o

programa de proteção ás minorias
no trabalho deve ser preservado.
Clinton chama a indústria de cigar-
ros de "imoral" em suas tentativas
de fisgar jovens fumantes, e diz que
o governo, ainda que muito grande,
não é um inimigo da sociedade. O
livro não traça, no entanto, o curso
que Clinton seguiria durante um
segundo mandato.

Os republicanos argumentam
que. se reeleito. Clinton esqueceria
imediatamente sua retórica cvntris-
ta e pragmática de campanha e vol-
taria a operar como um liberal sem
rédeas. Outros observadores não
concordam: mesmo sem ter pela
primeira vez na vida muitos moti-
vos para temer por sua reeleição.
Clinton — assíduo leitor de biogra-
fias presidenciais — se preocupará
daqui para a frente com seu lugar
na história. E Clinton. ukIos sa-
bem; é um homem que detesta so-
bretudo ser detestado.

Em 1968, caos democrata

WASHINGTON — A Conven-
ção de 1996 marca a volta dos
democratas a Chicago. É um re-
gresso com a garantia de que. des-
ta vez, tudo será diferente. Há 28
anos, quando o partido se reuniu
pela última vez em Chicago, rei-
nava a turbulência no pais, no
Vietnam, na política, em todos os
aspectos da sociedade. Chicago
em 1968 foi um reflexo do caos: as
imagens que predominam na me-
mória estão cheias de gás lacrimo-
gêneo, das surras que a policia
deu em manifestantes, do tumulto
que predominou dentro do Anfi-
teatro Internacional de Chicago
durante os quatro dias da conven-
çào: um inferno que contribuiu
para a eleição de Richard Nixon.

Poderia ter sido diferente? Pro-
vavelmente não. No verão de
1968, os Estados Unidos ainda
não haviam se recuperado da pior
série de assassinatos políticos de
sua história — desde o presidente
John Kennedy em 1963 aos assas-
sinatos, em 1968, do líder de direi-
tos civis Martin Luther King e do
senador Robert Kennedy.

Com brancos e negros revolta-
dos, tumultos eram comuns em
todas as partes do pais, no Sul
devido á animosidade provocada
pelo racismo, no Norte devido às
primeiras crises urbanas e à rejei-
ção dos guetos mais pobres e vio-
lentos. Nas universidades, o mo-
vimento contra a Guerra do Viet-
nam estava fervendo. Paralela-
mente, uma revolução cultural
tornou a sociedade mais permissi-
va com relações ao sexo e às dro-
gas.

Prefeito—Chicago, naquela
época dominada pela mão forte
de um prefeito durào, poderoso e
com tendências ditatoriais, Ri-
chard Daley, então no quarto
mandato, tinha uma polícia bru-
tal e corrupta, mais acostumada a
lidar com mafiosos do que com
manifestantes políticos. Em vez
de levar para a cadeia aqueles que
quebravam as leis, preferia uma
punição mais imediata: o espan-
camento.

A imprensa não se safou. Sc-
gundo lembra Hal Bruno, atual
analista político da rede de TV
ABC, na época editor da revista
Newsweek, depois da primeira
noite de manifestações, tantos

jornalistas apanharam da policia
que 

"a sala de emergência do hos-
pitai parecia uma reunião do du-
be de imprensa". Um relatório de
uma comissão que investigou os
incidentes de brutalidade concluiu
que houve 700 feridos, 668 presos,;
400 tratados por causa do efeito1
de gás lacrimogêneo.

O mesmo controle que Daley
tentou exercer desastrosamente
nas ruas, tentou impor dentro da
convenção. Lotou o anfiteatro de
sindicalistas escolhidos a dedo pa-
ra evitar qualquer expressão de
divergência. O Vietnam havia ra-
chado o partido em dois. O presi-
dente democrata, Lyndon John-
son — detestado pela ala anti-
guerra do partido — não se can-,
didatou à reeleição. O sistema
atual de primárias eleitorais —
que permite ao candidato chegar
á convenção com a indicação ga-
rantida — ainda não havia sido
instituído. Os candidatos que dis-
pulariam a indicação eram o set
nadores Eugene McCarthy e
George McGovern, contrários á'
Guerra do Vietnam. e Huber.t
Humphrey, o vice de Johnson.

Vaias — Graças ás táticas de
Daley, no entanto, Humphrey foi
escolhido pelos delegados na pri-
meira rodada de votação. Mc-
Carthy e McGovern foram cala-
dos pelas vaias dos sindicalistas
cada vez que tentaram falar. O
partido saiu mais dividido que
nunca. Muitos acreditam que. se
depois de ter ouvido todas as as
vozes discordantes o partido ti-
vesse saído unido de Chicagó,
Humphrey não teria perdido a
eleição.

Talvez a maior ironia de 1996 é
que o atual prefeito de Chicago
também se chama Richard Daley:
Richard M. Daley, filho de Ri-!
chard J. Daley. O prefeito atu|f
— um democrata de punho firme
com tendências conservadoras,,'
assim como o presidente Bill ÇUjh
ton ultimamente — investiu mais
de USS 100 milhões no embeleza-
mento da cidade para receber os*,
democratas para uma convenção
que será completamente diferente)
da convenção de 28 anos atrás. |
Este ano não haverá surpresas.'
Muito diferente de seu pai, Ri-1
chard M. Daley promete garantir j

I
j

a tranqüilidade.

A PLATAFORMA DE CLINTON
Economia — O presidente ar-
gumenta que a economia amen-
cana, que gerou 8 milhões de em-
pregos nos últimos quatro anos,
vai bem, obrigada. A taxa de de-
semprego está baixíssima, 5.4%,
comparada a 7,3% em janeiro de
1993. Ainda assim, há um número
grande de americanos infelizes ou
preocupados com sua segurança
econòmtcu. Enquanto durante o
seu primeiro mandato Ginton en-
fatizou a redução do déficit públi-
co como principal modo de pro-
mover o crescimento econômico,
assessores indicam que se reeleito
o presidente enfatizará as ques-
tões micro-econòmicas, como au-
mentos de salanos e abatimentos
de impostos para empresas que
empregarem cidadãos dependen-
tes da assistência social
Bducaçfio — O presidente de-
ve oferecer novos créditos no ím-

posto pira famílias com alunos,]
universitários. Além disso, Çlin-j
ton quer informatizar todas as sa--
Ias de aula
Maio Ambiente — Clinton)
lutou para não ceder às exigências-
de cortes orçamentários nestaj
área e regulamentou emissões de;
gases e disposição de materiais*
perigosos como lixo nuclear. Os,
republicanos di/vm que que suas1;
regulamentações causam prejui-,'
/os ás empresas.
Aborto — O presidente acredi-;
ta no direito de a mulher decidir:
por conta própria.
Crime — Clinton promoveu
durante seu primeiro mandato le-]
gisl.tçào para pôr mais 100 mil'
policiais nas ruas das cidades-
americanas. Tambcm quer impor'
sentenças mais duras para crimes
sérios e maior controle sobre ven-
da de armas.

Programa
Stgnnda-fein • Será dedicada a mostrar como as 'pessoas de
verdade" toram ajudadas peto governo democrata atuai A lista de
oradores inclui um pohctsl e um trabalhador de tábnea. mas
também o ator Ct*tstover Reeve e a militante do controle de porte
de armas Sarah Brady
T«rça-1elri - Será ave; da tamilta. Entre os oradores estará a
primeira dama Hrftary Rodham e Tipper Gore e mulher do vice-

Eresidente 
Al Gore.

iuarta-felra - É a na te das comparações, quando os oradores
deverão se concentrar nas diferenças entre o Partido Democrata e
o RepuMkano Entre os oradores esâo Gore e o presidente do
partido, senador ChnstoterOodd. 0 grande momento da noite
será a indicação ofoü do presidente B«l Clinton e de Gore como
candidatos do partido ás eleições presidenciais de 5 de
novembro.
Quinta-feira - Será a grande testa de encerramento, com os
discursos de aceitação de Ctirtoo e Gore

candidato
Bill Clinton. 50 anos. um ooWco com carreira apenas como
governador do pequeno estado sulista do Aftansas. consegtmi
em 1992 o feito de derrotar o repubhcano Georçs Bush, que
pareça imbaSve! depois da vrténa na Guerra do Golfa, em 1991
Este ano efe está sendo benetoado pelo tato de a economia do
pais tstar em boas cordões e peüs f raquejas do careMato da
oposição, o ex-senador Bob Ooie
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Faxina muda

cara da cidade
WASHINGTON — O prefeito.

Richard Daley. gastou milhões de
dólares para deixar Chicago

, pronta para a Convenção Demo?
. crata. que levará 35 mil pessoas à
cidade. As avenidas que levam do
aeroporto ao centro de conven-

,çòes foram pavimentadas. Esta-
¦ tuas e pontes foram pintadas.sem-teto foram removidos de lo-' tes \a/ios. cobertos por pedaci-
, nhos de madeira e arvores no\as.

O gabinete do prefeito foi redeco-' rado — a um custo de I SS 200
; mil. para revvber e impressionar

bem o> dignitàrios. So ficou lal-
tando uma estatua doada poruma artista para honrar os mani-' fesiantes espancados pda policia

/durante a desastrada convenção
de 1%S: o prefeito nào encontrem
Kmir

A PLATAFORMA DE DOLE
Economia — O candidato da
oposição propõe um corte de 15%
em todos os impostos pagos pelos
americanos, equilibrando o orça-
mento em sete anos sem impor
cortes em programas sociais
Muitos analistas consideram a
proposta impossível de reali/ar. O
economista Garj Becker. no en-
tanto, diz que os cortes de impôs-
tos dariam incentivos à economia,
levando a uma taxa de crescimen-
to anual de 3.5%. Os novos nego-
aos gerariam receita suficente pa-
ra compensar os cortes de
impostos pessoais.
Educação — Dole quer au-
mentar a capacidade dos america-
nos mais pobres de escolherem
sua escola, através de um sistema
de cupons e bolsas que os alunos
melhores que a medu poderiam
ussr pdrü 3 mensalidade de

escolas religiosas ou privadas.
Meio Ambiente — Dole
acredita que as regulamentações
do goserno nesta área são excessi-
\as, caras e ineficientes. Transferi*
ria do governo federal para os;
governos estaduais a responsabili-
dade. pois acredita que 

"podemos
confiar ao povo americano o tra-
to de seu meio ambiente". Os re-
publicanos acabariam com â
Agência de Proteção Ambiental. ;
Aborto — Dole é contra a de-
cisão da Suprema Corte que em
1973 legalizou o aborto nos EUAv
Mas sabe que a intolerância alie-^
na o eleitorado feminino.
Crime — Dole apoia a pena de
morte, quer abolir a possibilidade
de liberdade condicional para ervj
minosos violentos e propõe tratar
como adultos adolescentes qutí

Convenção do Partido Democrata

Local

26a29

de agosto

Chicago

Delegados
necessários

para a Indicação

2.165

Tema da
convenção

OPORTUNIDADE,
RESPONSABILIDADE

E COMUNIDADE

Total de
delegados

4.239

l
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ou renunriar, tera de haver nova eleiyao PILAR BONET
cm tres meses. Lebed e o lider comunista .." i ei Pais _
Guenadi Ziuganov, os candidatos mais sernovodsk. CHECHEMA — Sc os
fortes, nao agradariam ao Ocidente nem ^ g - A' refugiadps que sc espremem nas tendas\ic
aos reformistas e aos capitalisms russos. ft ^ ffl, mm***. . M campanha de Sernovodsk. antiga locali-
Uma nova campanha teria de ser arquite- < ff.;. 

'¦ 
Mf dade balnearia do Oeste da Chechenia,

tada, com muito dinheiro e amplo apoio ' 'MppB mi MS jff fossem testemunhas num proccsso judv-
dos meios de comunicavao, para eleger ' j." * •§ *!$«¦»? .a IT ^ |P%, f cial sobre a atua?ao das tropas rasas cm
Chemomirdin, um tecnocrata ligado aos Grosni, o presidente Boris Yeltsin ja terta
grandesmonopoliosestatais, nunca testa- ^ . *"y m.!fW % sido executado. Os depoimentos desses
do nas urnas. 

j' 
' ' " fugitivos sao cabais e definitivos. e mde-

apoio no segundo turno da eleicao presi- 'M 
Ji 

eu quero dizer uma coisa' .^disse^ Elini,

estao previstos claramente na Constitui- • J. ' 

8 

' 
"Maldito^scja Yeltsin.' 

^ ^

National nao tao forte assim. Enquanto S ^ 
HBB^m Para aeolher os fugitivos. autoridades

ncgociava com os rebeldes chechenos, ¦} ' instalaram um acampamento junto ads
comandante russo na^Chechenia, Kons- ^ 

j.A 

'*VI 
restosdeumantigo sanatorio.

como ne^raador.^S6 com^reaparioao de , ' ,:' *' v * 

jfjj 
< espera de urn prato de sopa As histoiw*.

cessar-fogo. 
flP 

. t 
* 

aslissinatos gratuitos, fossas coinuns As
Margot Light acnxlita que de qualquer '' % % 

" ' ¦ & -/ MpMMBB lembrancassao interrompidaspolossolu-
forma Lebed pode sair vencedor na Che- || ^>^7 vos e pelo choro das muitas cnanv'as que
chenia. Se obtiver uma paz que salve um ' ^ .• y^*i Jp-'- ^ i; .y' ';^S® se agarram as suas ms'ies. Os homens siii
pouco da honra da Russia, sera favorito poucos, e principalmente anciaos ou mui-
piira a proxima eleiviio. Caso nao consiga ; f >.,!*' r ^ tojovens.
nogociar um acordo definitivo tera de re- ; •¦*'% Os que se angustiam ante um future
nunciar ao cargo, mas tera de fazcr isso «, ' 

f .% • ina'rtonaos3ocidadilospusilanimesqla
rapidamente para m<\nter a autoridiide mo- -vjl. ¦¦' ¦¦. : ' ,'jn se doixam impressionar por boatos. PeK
ral de quem nao aceita uma guerra cruel I ¦ ¦ / w < * contrario, sao a "gente dos poroes", umt
Siingrenta que nao pode ser vencida miHtar- •• •' ¦. . Ta§| categoria especial de pessoas com nervo
mente, a exemplo di»s que foram mantidas wI v^- 1 Bpp M de a<;o que resistiram a outras ctap&:
pelos americanos no Vietnam e pelos sovie- KawK 

" 
violentas da guerra escondidas em subter-

ticos no Afeganlstao. Civis </(«' ciiiula permwurem na capital clwcliena organtam protcstos contra os russos r;,ncos t|os edificios do Grosni.

NHBI

Grosn»—^euter

Civis que ainda permwui em mi capital clurlwna organizam protestos contra os russos
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27 de agosto é dia do Psicólogo comemorar a

data da regulamentação da profissão
27 de agosto de 1962.

De lá pra cá muita coisa aconteceu. Hoje

com a liberdade de expressão, unimo-nos

com as vozes que fazem a nossa história

para lutar:

Pela Reforma Agrária

Por ensino público e gratuito de qualidade
Pelo direito da saúde à população
Pelo fim da miséria e a fome

Pela valorização dos trabalhadores.

Uma homenagem a todos que fizeram da

Psicologia um instrumento para a melhoria das

condições de vida para a população.

Nenhum

direito

amenos.

Psicomia

é saúde.

27 DE AGOSTO

Luta 
pelo poder 

na Rússia é aberta

"Maldito 
seja

Boris Yeltsin"

PILAR BONET
E« Pais «^.

SERNOVODSk. CHECHÊNIA — Se os
refugiados que se espremem nas tendas de
campanha de Sernovodsk, antiga locaIU
dade balneária do Oeste da Chechênia,
fossem testemunhas num processo judi-
ciai sobre a atuação das tropas russas cm
Grosni, o presidente Boris Yeltsin já terra'
sido executado. Os depoimentos desses
fugitivos são cabais e definitivos, e inde-
pendem da procedência étnica e idade de
quem os emite. "Ligue seu gravador que
eu quero dizer uma coisa", disse Elini,
uma menina de 11 anos. E exclamou;"Maldito seja Yeltsin."

Apoiado cm uma velha bengala, um
ex-combatente da Segunda Guerra Mun-
dial, de 76 anos. Ibi também eloqüente;"Com sua brutalidade, Yeltsin superou
Hitlor, que não fez com seu povo o que
ele fez." O ancião não quis di/.er seu
nome. mas a sou lado Zarguan Shajtiey;j,
cuja casa foi destruída pela aviação russ^iv
descreveu, entro soluços, o ataque o .i
fuga: "Os cadáveres se amontoavam n.is
ruas. Quem tinha vida estava em pãniiJtf!
as crianças, os cães,' as galinhas."

Sernovodsk tem uma população de 5
mil habitantes, á qual se somaram agora
2 mil refugiados. Na época soviética,-".!
localidade foi um conhecido centro de
águas sulfurosas; hoje. seu aspecto e la-
mentável. Os telhados têm buracos tio
todos os tamanhos, marcas da demons-
tração do força que a aviação russa deli
em março. Os telefones não funcionam
Para acolher os fugitivos, as autoridades
instalaram um acampamento junto aos
restos do um antigo sanatório.

Mulheres e crianças fazem fila em
frente a uma cozinha de campanha. ^
espora do um prato do sopa. As história*
de destruição e horror se repetem. Mor-
tos nas ruas e nos pátios, bombardeios M
aviação, fugas precipitadas som bagagem,
assassinatos gratuitos, fossas comuns. As
lembranças são interrompidas pelos sohi-
ços o polo choro das muitas crianças que
se agarram ás suas mãos. Os homens sàó
poucos, o principalmente anciãos ou mui-
to jovens;

Os que se angustiam ante um future
incerto não são cidadãos pusilânimes que
se deixam impressionar por boatos. Polo
contrário, são a "gente dos porões", uma
categoria especial do pessoas com nervos
de aço que resistiram a outras otapàs
violentas da guerra escondidas em subtor-
râneos dos edifícios do Grosni.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5° REGIÃO
VIII PLENÁRIO - GESTÃO OUTRAS PALAVRAS

¦ Acordo na Chechênia será trunfo para Lebed,

mas Chubais e Chernomirdim também disputam

NELSON FRANCO JOBIM
Correspondente

LONDRES — O cessar-fogo negociado
pelo general Alexander Lebed, chefe do
Conselho de Segurança da Rússia, pode
até ser o inicio do fim da guerra na
república separatista da Chechênia. Mas
Q.conflito parece estar longe de ser resol-
v*do, especialmente porque a Chechênia
tornou-se o principal campo de batalha
da luta pelo poder em Moscou, acirrada
pelos problemas de saúde do presidente
Boris Yeltsin.

Ao reaparecer no Kremlin quinta-feira
depois de duas semanas de férias, Yeltsin
criticou a falta de resultados concretos da
missão do paz do Lebed na Chechênia.
Sua intenção deve ter sido se afastar do
plano de paz que Lebed propôs, desde já
criticado pelos generais favoráveis a uma
solução militar para o conflito, que o
acusam do fazer concessões demais aos
separatistas. Na sexta-feira, Yeltsin rece-
beu Lebed e elogiou-o, mas avisou que
não admitará a independência da repúbli-
c.t, onde mais de 30 mil civis morreram
rfos últimos dois anos.

Com suas posições confusas, Yeltsin
aparentemente tenta frear a ascensão do
general, o favorito para sucedê-lo, caso a
s^uido o obrigue a deixar o cargo. "Lebed
Miofe mais popular do que Yeltsin o está
tft olho na presidência", diz a professora
Margot Light, especialista em Rússia do
Departamento de Relações Internado-
iluis da London School of Economics. "O
Financial Times sugeriu que Lebed está
fazendo um jogo duplo. Não acredito que
ofc soja tão inteligente assim. Ele não é
um bom político. Dou, por exemplo, um
ultimato para que Yeltsin demitisse o
ministro do Interior e voltou atrás."

¦ Dubiedade — Depois de duas sema-
nas em que o mundo inteiro se perguntou
quem estava no poder no Kremlin, a
mensagem dúbia do presidente, ao elo-
giar os esforços de paz e criticar Lebed ao
mesmo tempo, suscita mais questões so-
bro a liderança de Yeltsin. O maior pro-
fyema, na opinião de Margot Light, é que
a Constituição russa dá tantos poderes ao
presidente 

"que sua ausência cria um vá-
i^io de poder".

Neste espaço aparentemente vazio, duo-
luciim nas últimas semanas o general Le-
wd, o primeiro-ministro Victor Cherno-
ijürdin e o chefe da Casa Civil, Anatoli
nuibais. Quem é o segundo homem no
Ktemlin? Esta pergunta, comum na antiga
tJniãò Soviética, está hoje sem resposta.

Pela Constituição, se Yeltsin morrer
ou renunciar, terá de haver nova eleição
em três meses. Lebed e o lider comunista
Guenadi Ziuganov, os candidatos mais
fortes, não agradariam ao Ocidente nem
aos reformistas e aos capitalistas russos.
Uma nova campanha teria de ser arquite-
tada, com muito dinheiro e amplo apoio
dos meios de comunicação, para eleger
Chernomirdin, um tecnocrata ligado aos
grandes monopólios estatais, nunca testa-
do nas urnas.

Quando nomeou Lebed para o Conse-
lho de Segurança, a fim de garantir seu
apoio no segundo turno da eleição presi-
dencial, Yeltsin lhe deu poderes que não
estão previstos claramente na Constitui-
çào. O veterano da guerra no Afeganistão
e ex-comandante do 14° Exército da
URSS, sediado na hoje independente
Moldávia, virou um franco-atirador.

Recuo — Com as árduas tarefas de
resolver o conflito na Chechênia, comba-
ter o crime e a corrupção, e estudar a
reforma das Forças Armadas, Lebed saiu
logo derrubando o ministro da Defesa,
general Pavel Grachev. Obteve a nomea-
çào do general Igor Rodionov, seu ami-
go, para a Defesa. Depois de inspecionar
as tropas na Chechênia, tentou fazer o
mesmo com o ministro do interior, gene-ral Anatoli Kulikov, protegido de Cher-
nomirdin. Foi obrigado a recuar.

Yeltsin afirmou que Lebed recebeu to-
dos os poderes e, na quinta-feira, ainda
não tinha resolvido o problema na Che-
chênia. Na verdade, o chefe da Segurança
Nacional não é tão forte assim. Enquanto
negociava com os rebeldes chechenos, o
comandante russo na Chechênia, Kons-
tantin Pulikovski, ordenava novos ata-
ques capazes de desmoralizar sua posição
como negociador. Só com a reaparição de
Yeltsin, Pulikovski, decidido a expulsar
os rebeldes da capital chechena com um
ataque devastador, aceitou a ordem de
cessar-fogo.

Margot Light acredita que do qualquer
forma Lebed pode sair vencedor na Che-
chênia. Se obtiver uma paz que salve um
pouco da honra da Rússia, será favorito
para a próxima eleição. Caso não consiga
negociar um acordo definitivo terá de re-
nunciar ao cargo, mas terá de fazer isso
rapidamente para manter a autoridade mo-
ral de quem não aceita uma guerra cruel e
sangrenta que não pode ser vencida militar-
mente, a exemplo das que foram mantidas
pelos americanos no Vietnam e pelos sovié-
ticos no Afeganistão.
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cnangas expioradas Um drama mundial

precisariam prostituir-se para co- Mais de1 miiliao de criangas $So anualnienie envolvidasem expioragao sexual, triiico,
prostitui$So oupomografia em todo o raundo. Meninas de 13 a 18 anos sSo a maioria, mas o medo
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vir de fachada a exploragao e
perversao. ASIA 

• Turismo sexual intenso, inclusive para homens dos proprios paises. Familias vendem crianqas julgando que vao
Mas a violencia nrpnnt7nHa .> . ganhar a vida ou sabendo que serao prostituidas. Rapto e tratico pelas fronteiras.

r.' ~ AMERICA LATINA - Meninos e meninas de rua vulneraveis a protetores que os exploram sexualmente e viciam em drogasum uos maiores iatores: para rap- Casos tamWm de prostituigao voluntaria. para comer, comprar drogas ou artigos de consumo.tar, tralicar e explorar menores, PAfSES RICOS - Maior numero de menores se prostituindo para consumir, mas tamtam tratico de paises do Leste europeu
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e o trabalho escravo. Na Asia, • America Latina para a Europa e Oriente MMio • Meninas da Russia e da UcrSnia para Poldnia, paises do Biltico e
familias vendem filhos pensando capitais ocidentais • Diferentes paises do Sudeste asiatico para Japao e Havai via Hong Kong • Sul da China para Tai&ndia,
que contribuirao com trabalho via Birmania (Mianmar) • Camboja e Vietnam para Tailandia • TailSndia e Filipinas para Australia, Nova Zelandia e Formosa
precoce mas honesto para a renda 187 pallet ratificaram sua adetSo i Convencio Internacional dos Oireitos da Crian$a, de 1989.
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Evandro Teixeira — Fortaleza. 2/4/94

O choque da 
prostituição 

infantil

¦ Um congresso mundial face ao escândalo
de uma era: milhões de crianças exploradas

CLÓV1S MARQUES
Em nosso tempo sem frontei-

ras, unia das que se alargam mais
escandalosamente é a dos meno-
res explorados sexualmente. No
silêncio civilizado do interior bel-
ga ou nas ruas poluídas do Rio de
Janeiro, nas aldeias do fundo da
Tailândia, onde meninas de 12
são raptadas, çu nos campos de
refugiados da África, nos bordéis
de Bancoc, em estúdios de filma-
gcm na Europa e pelas redes ele-
irônicas de comunicação global,
milhões de crianças em todo o
mundo são violentadas e usadas
em atos e material pornográficos.
Estima-se que um milhão de me-
nores tornam-se anualmente viti-
mas da prostituição organizada,
indústria rendosa e comércio
mortífero que se origina e desem-
boca em desagregação social c na
destruição de vidas.

Coincidindo com o recente cia-
mor gerado na Bélgica pela morte
e desaparecimento de adolescen-
tos nas mãos de um pedòfilo que
pode estar ligado a uma rede de
criminosos, mais de 150 governos
e uma infinidade de organizações
rião governamentais reúnem-se a
partir de terça-feira em Estocol-
mo. Suécia, por iniciativa do Fun-
do das Nações Unidas para a ln-
fftncia (Unicef). no Congresso
Mundial contra a Exploração Se-
xual de Crianças para Eins Co-
jflerciaiss

Um dos pontos de partida será
a Convenção das Nações Unidas
sobre os Direitos da Criança, ado-
tada em 1989 e desde então ratifi-
cada em 187 paises. com exceções
notáveis como os Estados Unidos
e a Suiça. Ela reza.
entre outras coisas,
que os governos
envolvidos têm a
obrigação de pro-
leuer as crianças
de:

"todas as for-
mas de violência II-
sica ou mental, le-
rimentos ou abu-
sps, inclusive abu-
so sexual" (Artigo
19);

"indução ou coerçáo a partici-
par de atividades sexuais ilegais";"exploração na prostituição e em
outras práticas sexuais ilegais","exploração em apresentações e
materiais pornográficos" (34);

"rapto, venda ou tráfico para
qualquer finalidade" (35).

A realidade porém é bem outra
— e complexa, a começar pelas
motivações de um adulto capaz
deste tipo de ato. As instituições e
militantes que encaram de frente
o problema dão conta de que no
centro do amplo leque de inter-
mediários, aliciadorcs e explora-
dores, a maioria dos clientes são
cidadãos do proprio pais. Mas
parece claro também que. com a
ajuda da miséria de um lado e o
receio de enfrentar problemas em
casa do outro, o turismo interna-
éional em busca de sexo aumen-
tou consideravelmente nos 10 úl-
timos anos.
• As situações de miséria que em
paises como os da Ásia. da África
e da América Latina podem mer-
gulhar crianças no circulo infernal
tampouco têm uma explicação
única ou simples. A rápida inter-
nacionalização dos mercados, o
muterialismo crasso que prevalece
òas sociedades modernas e é pas-
si vãmente propagado pelos meios
de comunicação contribuem para
a erosão dos valores — e para que
crianças e adolescentes também
percam a cabeça quando sequer

Nem estatísticas

nem soluções

fáceis: tudo

começa e acaba

em casa, passando

pela miséria e o

consumismo

precisariam prostituir-se para co-
mer. Tem-se nesses casos, em pai-
ses europeus ou nos Estados Uni-
dos, a alucinada necessidade de
um bem de consumo ou de drogas
servindo de motivação ou isca.
Em culturas nacionais ou locais
onde o rolo compressor do consu-
mismo ainda não é tudo. são às
vezes, paradoxalmente, os valores
tradicionais — como o casamento
precoce em certas sociedades do
Oriente Médio — que podem ser-
vir de fachada à exploração e á
perversão.

Mas a violência organizada é
um dos maiores fatores: para rap-
tar, traficar e explorar menores,
não raro com a cumplicidade de
policias subornáveis, vale tudo.
desde a falsificação de documen-
tos de casamento ou adoção até a
travessia clandestina de fronteiras
e o trabalho escravo. Na Ásia,
famílias vendem filhos pensando
que contribuirão com trabalho
precoce mas honesto para a renda
familiar ou mesmo sabendo que
serão explorados sexualmente.

As estimativas, incertas pela
própria natureza do problema, in-
dicam que a Ásia é o continente
mais afetado. Mas as medidas de
endurecimento adotadas pelos go-
vemos em países como as Fili-
pinas (Lei Especial de Proteção
das Crianças, de I992) e a Tailán-
dia (Lei de Prevenção e Combate
à Prostituição de abril último) es-
tariam causando deslocamento do
turismo sexual para países da
América Latina. Outra evidência:
se as meninas de 13 a 18 anos são
a maioria das vitimas, os meninos
não estão nem de longe imunes, e

o piso etário tende
a descer sempre
mais. face á preo-
cupação dos clien-
tes com a contami-
nação pelo vírus
da Aids.

Maltratados,
doentes, explora-
dos, endividados e
drogados, os me-
nores prostituídos
têm poucas chan-
ces de sobreviver à

adolescência, seja nos guetos ame-
ricanos ou nos bares de Kamathi-
puril, (i bairro vermelho de Bom-
baim. Três frentes basicamente se-
rào atacadas em Estocolmo: a
jurídica, centrada na perspectiva
de generalizar a adoção das cha-
madas leis extraterritoriais, que
permitem mover ação nos paises
de origem contra cidadãos que
fizeram sexo com menores ou os
exploraram em paises estrangei-
ros — dada a improvável hipó-
tese de que provas possam ser
colhidas, testemunhas relutantes
ouvidas e dossiês encaminhados
através das fronteiras. Segunda
frente: intensificar a cooperação
policial, na qual o mesmo pro-
blema se coloca, agravado não
raro pela inércia dos governos e
já agora pelo atraso da lei e. de
seu pulso em relação às tecnolo-
gias (entre elas a Internet) que
podem dar curso à pornografia
ajttridica mas também ao alicia-
mento, já comprovado, por
exemplo, em vários episódios
nos Estados Unidos.

Terceira frente, a mais difícil: a
prewnçào. que implica formação
e informação, educação e pro-
gresso econômico, luta contra a
pobre/a. a ignorância e os pre-
conceitos. Nessa frente, o foco é.
naturalmente, a família. Mas on-
de está ela? Em que condições
vive e pode reunir forças? Ja é
uma outra e bem longa história...

Ronaldo disse não

BRASÍLIA — Quatro adotes-
centos brasileiros estarão em Es-
tocolmo a partir de terça-feira.
Ronaldo Caiácio dos Santos tem
lo anos e partiu de Redenção (Pa-
ra) para Goiânia ha quatro anos.
Logo preferiu o uni\erso das ruas
a ficar cm casa, porque o pai be-"bia 

e espancava. Ha um ano. ele
se tornou um dos jovens que em
todo o pais se organizam no Mo-
vimento Nacional de Meninos e
Meninas de Rua e hoje mora na
Casa Girassol, mantida pela As-
sociaçào Caminho de Vida.

Ronaldo soube dizer não ás
ofertas de prostituição nas ruas
da capitai de Gotas, mas conhe-
ceu as angustias de amigos que se

deixaram seduzir, enfrentou a po-
licia, levou tiro. Com apoio da
União Européia e ao lado de
Leandro Oliveira. 17 anos. tam-
bem militante do M.N.M.M.R.
de Colaüna (Espirito Santo). e'do
educador Márcio Sanchcs. Ronal-
do quer propor no Congresso
Mundial que sejam criados abri-
gos e uma política de atendimento
específicos para os meninos e
adolescentes do sexo masculino.
Sua história está no livro Eu Sou
Cobdinho. escrito por ele com
tiustrações do amigo Paulo de
Oliveira. "Graças a Deus estou
livre das ruas", diz Ronaldo, que
como Leandro foi eleito para re-
nresentar o M.N.M.M R. <G.V.)

Um drama mundial» f *.•».* r  . . , 
Mais de 1 milhão de crianças slo anualmente envolvidas em exploração sexual, tráfico,
prostituição ou pornografia em todo o mundo. Meninas de 13 a 18 anos são a maioria, mas o medo
da Aids tem (orçado para baixo o limite da idade

ALGUNS NÚMEROS
Pela própria natureza dos crimes, é difícil a colela de dados e provas. A Ásia está mais adiantada nas estimativas

i , c«„ ^'5 ,!h„ AMERICA LATINA EUROPA/EUA
India. 400 a 500 mil crianfas prostituidas Venezuela 40 mil menores Nova lorque: 30 mil menoresF'&ifBnmJlflCmiMSSa$ prostituidos prostituidos

^riitrirfa Hn iim «m nS ReP- Dominicana: 25 mil Paris: 10 a 15 milindustrla do sexo em gerai u„. . < ..
Sri Lanka: 20 mil crianjas na indOstria Colombia. 3 mil Holanda. 1 mil

do seio

ganhar a vida ou sabendo que serão prostituídas. Rapto e trálico pelas fronteiras.
AMÉRICA LATINA - Meninos e meninas de rua vulneráveis a protetores que os exploram sexualmente e viciam em drogas

Casos também de prostituição voluntária, para comer, comprar drogas ou artigos de consumo.
PAÍSES RICOS - Maior número de menores se prostituindo para consumir, mas também trático de paises do Leste europeu

para os do Ocidente.
ÁFRICA - Exploração de menores empregados domésticos ou empregados em hotéis, mas também em campos de

refugiados e até nas forças armadas.
ORIENTE MÉDIO - Exploração de menores em trabalhos domésticos ou casados em idade muito precoce

ALGUMAS ROTAS DO TRAFICO DE CRIANCAS
• América Latina para a Europa e Oriente Médio • Meninas da Rússia e da Ucrânia para Polônia, países do Báltico e

capitais ocidentais • Diferentes países do Sudeste asiático para Japão e Havai via Hong Kong • Sul da China para Tailândia,
via Birmânia (Mianmar) • Camboja e Vietnam para Tailândia • Tailândia e Filipinas para Austrália Nova Zelândia e Formosa

187 paiiat ratificaram tua adesão à Convenção Internacional dos Direitos da Criança, de-1989.
NSo assinaram o documento: Estados Unidos, Suíça, Arábia Saudita, Sudlo a União dos Emirados Árabes

Norusga (desde 1902),
Suécia e Finlândia

(ano«60)saoos
pioneiras na chamada

repressão
extraterritorial:
processar seus

- cidadãos que
cometeram crimes

sexuais contra
menores em pafses

estrangeiros

REPRESSA

A Grã-Bretanha resiste
ao principio alegando

que é difícil obter
provas etrazê-las dos
paises onde os crimes
foram cometidos, mas

Austrália e Nova
Zelflndla autoriiaram

seus tribunais a coletar
provas em vídeos

Austrália, Nova
Zelândia, Formosa e
Sri Lanka adotaram
leis de combate à
exploração sexual de
menores desde 1993

Irlanda e Canadá
estão debatendo leis
no mesmo sentido.

França, Alemanha,
Estados Unidos,
Bélgica, Suíça,
Dinamarca, Japão.
Espanha e Islândia
adotaram o
princípio da
extraterritorialldade

PELO BRASIL...

Rio Branco (AC) — Meninas
de 9 a 14 se prostituem.
Culú-Cuiú (PA) — Na região
de garimpo. 25 meninas de 15 a 17
anos eram mantidas em regime de
escravidão.
Altamlra (PA) — 21 meninos
desapareceram, 11 meninos tiveram
seus órgãos sexuais extirpados.
Cinco deles morreram em conse-
qüència disso.
Belém (PA) — 7,5 mil meninas
de 12 a 18 anos se prostituem. 50
mil crianças e adolescentes estão
sujeitos à prostituição.
Bahia — Das 658 denúncias re-
cebidas pela Campanha Contra Ex-
ploração Sexual Infantil, 10% in-
cluiam abuso de crianças de 5 a 12
anos de idade.
Recife (PB) — De cada três
prostitutas, uma tem menos de 18
anos. Das mil meninas de rua da
cidade, entre 7 e 18 anos, 75% vi-
vem da prostituição.
Natal (RN) — 72% das meni-
nas prostituídas vivem com os pais
e contribuem para renda.
Distrito Federal — 70% dos
estupros praticados contra crianças
e adolescentes acontecem no núcleo
familiar.
Rio de Janeiro — 500 meni-
nas de rua. de oito a 15 anos. se
prostituem nas ruas do centro e na
zona Sul da cidade.
Fonte Ocria

Prevenir, reintegrar, curar

BRASÍLIA — Várias experiências
brasileiras de prevenção e recupera-
çào serão levadas a Estocolmo. O
projeto Pommar — Prevenção
Orientada a Meninos e Meninas em
Situação de Risco, de Recife, lança-
rá a primeira publicação de uma
série. "Mostraremos projetos—cm
Fortaleza. Salvador e Recife — que
trabalham com crianças e jovens
em situação de risco ou que já são
sexualmente explorados", antecipa
Rita Hipóiito. coordenadora do
trabalho financiado pela USAI D
Puriners of America.

Um desses trahalhos exemplares
e a grife \fod,4xê. dirigida pelo esti-
hsta italiano Augusto Perrone co-

mo oficina educativa no Projeto
Axé. que atende milhares de crian-
ças e adolescentes da Bahia e onde
o filosofo Cesare La Rocca desen-
volve o projeto Pedagogia do Dese-
jo. Augusto e a equipe de educado-
res do Axé redirecionam os senti-
meníos de beleza, vaidade e sedu-
ção empregados na prostituição
para a sublimaçâo pessoal e estèti-
ca. O Axé trata de acrescentar á
moda uma política de saúde, acesso
a escola e retorno á família.

"Quando a menina chega ao
Axé tendo vivido uma situação de
prostituição eventual, os resultados
süo ccm por c^nto positivos.
quando vêm de experiências de

muitos anos o trabalho é quase im-
possível, porque é muito difícil para
uma ONG ter psicoterapeutas em
seus quadros", lamenta Augusto.

No Rio de Janeiro, a Ginica da
Violência da Formação Freudiana
faz. desde março deste ano. atendi-
mento gratuito a crianças vitimas
de abuso sexual. "São filhos e filhas
do silêncio", lamenta a psicóloga
Graça Pizá. "pois 80% dos casos de
abuso acontecem domesticamente,
tendo pais. padrastos, tios e meios-
irmãos como protagonistas. As fa-
milias evitam a denúncia, c mesmo
o tratamento, com medo da reper-
cussáo em seu circulo social."
(G.V.)

Brasil enfatiza

carência social

GERALDINHO VIEIRA
Agência JB

BRASÍLIA — O texto-base de
debates para o Congresso de Es-
tocolmo diz que 

"a 
pobreza não è

justificativa, embora contribua"
para a exploração sexual de crian-
ças, mas aponta as "disparidades
econômicas" como fator determi-,
nante. O governo brasileiro não
ficou satisfeito com este enfoque e1
apresentará ressalvas na conte-
rência. Assessor do ministro da.
Justiça, o diplomata Roberto Ar-
denghy diz que a delegação brasi-
leira vai "levar uma posição mui-
to clara de que não se previne a
exploração sexual de crianças se
não houver combate à pobreza e á,
miséria"; "Deve-se 

pôr em pauta
as razões da pobreza nos paises
do terceiro mundo."

Denise Maria Paiva, assessora
do Conselho do Comunidade So-
lidaria, irá à Suécia com a missão
também de inserir a questão da,
exploração sexual de crianças no
combate à miséria. Indicada por
D. Ruth Cardoso, Denise diz que"è 

preciso diminuir a distância
entre a intenção e o gesto: o desa-1
fio brasileiro é pôr em prática as1
leis de defesa dos direitos da in-
fancia e da adolescência".

Mais de uma dezena de ONGs, •
brasileiras que viajam à Suécia !
concordarão com a posição do
governo, mas irão cobrar o que a \
cooperação internacional não po-'
de resolver: medidas efetivas do
melhor distribuição da renda na-
cional.

A diretora do Cecria (DF),
Maria Lúcia Leal, não ousa esti-
mar o número de meninas e meni-
nos já em situação de exploração |
sexual. Uma Comissão Parlamcn-
tarde Inquérito realizada em 1993
apontava 500 mil crianças e jo-
vens. Outras fizeram este número
aumentar até 2 milhões. O Cecria
não utiliza atualmente os dados1 \
da CPI c o Unicef desmente a
seriedade de qualquer previsão na
casa dos 2 milhões.

:i

Uma baiana

na vanguarda

MÁRCIA CJOMÍs
AgSncia JB

SALVADOR — Uma legislação
rigorosa para punir, no pais d<i
origem, os estrangeiros que exploj
ram sexualmente ou lêin relaçòéS
sexuais com menores de 18 anos é
um dos temas principais do conj
gresso de Estocolmo, O assunto
estará incluído no painel sobre
Reforma e Aplicação das Leis.
que terá como expositora a supe-
rintendente do Centro de Defesa
da Criança e do Adolescente ili
Bahia (Cedeca), Hélia Barbosa."Ê 

preciso denunciar e punir esses
estrangeiros aqui e no seu pais"
diz ela.

A punição mais rigorosa esip
prevista na lei da Austrália. Um
australiano que comprovadamen-
te explorar sexualmente umii
criança, em outro pais. terá seus
bens confiscados e prisão de 17
anos. "Esta na minha opinião e a
lei mais eficaz, porque ha perda
do patrimônio do infrator", diz
Hélia. No Congresso, ela vai pro-
por a criação da lei da extraterri-
tonalidade em todos os paises
com penas rigorosas. As leis hoje
em vigor prevêem multa ou prisão
de quatro anos "É muito pouco
Por isso a lei não é respeitada
Nos só usamos o cinto de segu-
rança porque a multa é pesada"*,
diz Hélia. Uma prova de que as
leis não são eficazes está em que
desde 1989. quando 187 paises aí-
sinaram a Convenção Internaci<>-
nal do Direito da Criança, os cri-
mes aumentaram. Estados Uni-
dos. Arábia Saudita. Suíça, Sudão
e Emirados Árabes não assinaram
o documento.

Depois de uma campanha no
rádio e na televisão, no ano pas*i-
do, a Delegacia de Proteção a Ia-
fãnaa e á Adolescência de Saha-
dor recebeu 3.400 queixas, sendo
que 99 por crimes de sedução.
Deste total, foram instaurados
204 inquéritos no Ministério Pú-
blico e 113 foram concluídos Nu-
ma nova etapa de trabalho, o Ce-
deca vai desenvolver um plano em
com a Policia Militar, órgãos de

li^ctKuv. com apoio do t, nicci
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jornal DOBRAS". INTERNACIONAL DOMINGO. 25 DF AGOSTO DE IftSfó,



Escrach© 
politico 

a argentina

MARCIA CARMO
Correspondente

6 fisticados, os argentinos, afinal, J
adotaram o deboche nos programas de

^ humor. A irreverencia, que J
emissoras de

. sao, levou dia desses um artista a pas- WgsEHB^^K^K^m -
>.i.sar a no iraseiro de um candidato j..'.11
-j durante um passeio de bicicleta pelas
-•ruas da cidade, em plena campanha

..deleitoral. A cena foi levada ao ar no
= programa Caiga quien caiga, (Caia

quem caia), da TV America. "a "
"Agora, aqui existe uma verdadei-

ra obsessao pela atraves do
o psicologo ^" 

~'f>
'c Miguel Rodriguez Arias, produtor

.. outro programa, Lis patas de las men-
""¦tiros (As pemas das mentiras). "Se os I

politicos nao se levam a serio, por que
,i\ o humor da TV os levaria?", pergunta

telespectador de uma maneira geral, "^MKiS
entende Miguel, perdeu o respeito pe- fi^S*i$K «8*1 ¦' - '¦* ^ '"**"' •'"' "A •

• los politicos e gosta de ver este scnti- HMffl>1 • 
y' $¦?..& 

' '
¦v mento retratado nos programas de hu- fm&tsIM? jp;' 

.*,.; v ¦ \ •¦¦'<¦;¦ -'"•
mor. Os apresentadores do Caiga quien caiga acham que o argentino perdeu o respeito pelos politicoseque^sson^V

hi.' C6pias — Na semana passada,
uma equipe da telcvisao espanhola es- A media de idade dos produtores e vestidos de mulheres, e o popular Vi-
teve em Buenos^ Aires para copiar a artistas dessa nova safra de programas deo-Match, que nao deixa de abordar
formula debochada de Caiga quien de humor, que surgiu ha cerca de um questfles como corrupsao, impunida-
caiga. A mesma receita esta sendo ano, e 30 anos. "Com a democracia de, desemprego e o descredito dos po*comprada tambem por uma emissora perdemos o medo de dizer o que pen- liticos. "Os 

politicos fazem coisas in-
i'lrf' 

^ur'0Samcntc'a kspanha e a samos, sem temer um tiro", diz Mario criveis, realmente imperdiveis", co-
Itaha foram os paises que mais in- Pcrgolini, de 32 anos, autor, produtor menta Miguel del Sel, de Trucholan-
fluenctaram a culture argentina, no e um dos apresentadores de Caiea dia.

¦'1 saia de fininho. que adore fazer com6dia com homens emplacou. Faltou quem aceitasse a cena.yiv 

>&(«' •

FERIAS SEM UMITE DE QUILOMETRAGEM

DISNEY 25 ANOS
SaidoE.pecial para EUROPA ROMANTICA
aniversario do Dlsnoy a partir de-.A partir dfi; •

Preco por pessoa, parte afrea e terrestre em apto. Pre^o por pessoa, parte lerrestre em U
quad, incluindo: 8 noites em Orlando - 2 noites em aptO. dupfo, IndulndO: III
Miami - passagem afrea ida e volta em classe econfi 3 noites em Paris - 2 noites em |
mica, traslados, ingressos para os parques: Zurich 

• 1 nolte em Veneza - Cafe ¦
Magic Kingdon Epcot, Disney MGM, Universal tocSem es^nhof Godetas S~S)
Studios e Busch Gardens - Acompanhamento de para carreqadores de jl \ \
guia desde o Brasil. malas - Traslados de jl a~i / ^ M ^—'"j

cheqada e saida tvk */ jmtI  \
FLY AND DRIVE Virlos passeios Im

wsney Rrf*\
A partir dt\ Tfcjrf lL.^^ m J

tmEnxnm - 
^/5Ma

Pre^o por pessoa, parte a^rea e terrestre em apto. 1 J |
quad, incluindo: 8 noites em Orlando - 2 noites em ^#SSl?KWlL r\ Wt I / (Tit

Kr Skr \ o^ivr/IV |-fc|, 1 lr f
_ fpte(>\ /\i2VI Jity,HY. 1J? .tirAl \ MRT ffBBSteygStrf y% /

OESTE

BSBEC2E3i§ x

EUROPA 3 CAPITIUS '

Aires— Divulgação

Os apresentadores do Caiga quien caiga acham que o argentino perdeu o respeito pelos políticos e quer isso na T\

EUROPA ROMÂNTICA
A partir de:

1.353,

ILOVE MANHATTAN
A parllr ür

1.199,

Preço por pessoa, pane aérea e terrestre,
Incluindo:
7 noites no holH Nevv York. Hilton • Passagem
aérea Ida e volta em caísse econômica
traslados de checada e saída • Gorjetas para
carregadores no eMerlor

a parnr d«-
FLORIDA BY BUS

1.542,

Pre<o por pessoa, parte aérea e terrestre em
apto. quadr., Incluindo:
8 nolles em Orlando ¦ 2 noites em Mlami • Vislia
aos parques Maijic Klntjdom. (pcol C enler.
Estúdios DisnevMGM, Isludlos da Universal,
Bush Gardens

DISNEY 25 ANOS
¦Salda Especial para o
aniversário da

A partir de:
sney

Preço por pessoa, parte aérea e terrestre em apto.
quad. incluindo: 8 noites em Orlando - 2 noites em
Miami - passagem aérea ida e volta em classe econô
mica, traslados, ingressos para os parques:
Magic Kingdon, Epcot, Disney MGM, Universal
Studios e Busch Gardens - Acompanhamento de
guia desde o Brasil.

A partir de:
DISNEY

7.20*

FLORIDA BY CAR
A Hdfllt de

918,

Preço por pessoa, parte aérea e terrestre em
apto. quadi.. Incluindo:
8 noites em Orlando • 2 noites em Miami - Pas-
saftem aérea em classe econômica -10 dias de
carro

BAHAMAS EXPRESS
A partir de

1.362,

Preço por pessoa, parte aérea e terrestre em apto.
quad. incluindo: 4 noites em Orlando - 2 noites em
Tampa -1 noite em Sarasota -1 noite em Naples e 2
noites em Miami, passagem aérea ida e volta em
classe econômica e 10 dias de carro cat "X"

parte terrestre em apto.Preço por pessoaduplo. Incluindo:
5 noites em Madrtd - i noite em Burdeos • 3noites em Paris • 4 noites em londres - Gula localem espanhol - Gorjetas para carregadores demalas - Traslado de chetjada e saída - Vários
passeios

Preço por pessoa, parte aérea, terrestre e
marítima em apto. quad. incluindo: 3 noites
em Orlando - 3 noites em Miami - 4 noites
de cruzeTo marítimo (navio Nordic Express,
cabme categ. "F") 

passando por Freepori,
Nassau e Cococay - passagem aérea ida e
volta em classe econômica - 8 dias de
carro cat "B"

STELLA BARROS

(021) 553-2727

NOVO ENDEREÇO: Praia de Botafogo 228/T403
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Correspondente
MIAMI — No reino da fantasia, os melhores ban-

didos são árabes, negros, índios ou italianos com cara
de gangster. Na vida real, o papel de vilão ficou com
os Estúdios Disney. Quando produziu o desenho de
longa-metragom Aiadim, em I993, a comunidade aru-
be dos Estados Unidos e da França protestaram: um
dos personagens — árabe, claro — dizia em determi-
nado momento que vinha "de um pais onde te cortara
a orelha se não gostam da tua cara. É um pais
bárbaro, mas é o meu lar."

Depois do escândalo de Aiadim. os Estúdios Dis-
ney se comprometeram a consultar grupos represou-
tativos de diferentes etnias antes de criar novos perso-
nagens caricatos de qualquer nacionalidade Mas,

segundo o Comitê Antidiscriminaçào Americano-á-
rabe, a promessa não foi cumprida nos filmes Li-
zaan, onde o pivô do time de basquete Los Angeles
Lakers. Shaquille 0'Neal, faz o papel do gênio da
lâmpada contra vilões árabes "sem escrúpulos", e O.
pai ài noiva — parte II — no qual Steve Martin tem
um vizinho árabe que incorpora todos os clichês
negativos do grupo étnico.

"Os árabes e os mulçumanos são menosprezados
hoje como os negros foram no passado e os ítalo-a-
mericanos sempre serão por estarem ligados à ima-
gem de mafiosos e gangsters", disse Don Busianv,
porta-voz do Comitê Antidiscriminaçào dos Ameri-
cano-árabes. A comunidade árabe dos EUA retomou
sua guerra santa contra o grupo Disney depois de ter
negociado um acordo de paz e promoveu, na sede do
grupo em Burbank, no estado da Califórnia, manifes-
taçâo de protesto e ameaçou com um boicote oficial
dos produtos Disney nas comunidades árabes e mui-
çumanas. Bustany informou em vários paises árabes
os filmes dos Estúdios Disney têm sido preteridos ein
favor de obras que pintem uma imagem mais favorá-
vel dos árabes.

O grupo Disney recusou-se a comentar o protesto.
Da mesma forma não comentou o pedido de boicote
de seus produtos feito por comunidades conservado-
ras dos Estados Unidos quando suas empresas resol-
veram estender os benefícios da previdência aos par-
ceiros homossexuais de seus empregados.

Outros estúdios do cinema americano têm cultiva;
do o habito de consultar comunidades que possam se
sentir ofendidas por algum personagem de seus filmes
antes de começar a produção. A Disney fez isso antes
de lançar a versão televisiva de Aiadim. mas não disse
se agora vai ter o mesmo cuidado.

Escracho 
político 

à argentina

Humor debochado

mexe com reputações

è desopila na TV
MARCIA CARMO

Árabes dão o troco

e fazem de Disney

o vilão 
preferencial

MÁRIO ANDRADA E SILVA

FLYAND DRIVE
FLÓRIDA -COSTA

FERIAS SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM

Preço por pessoa, parte aérea e terrestre em apto.
quad. incluindo: 8 noites em Orlando - 2 noites em
Miami - passagem aérea ida e volta em classe econô
mica -10 dias de carro cat "X"

Correspondente

SUENOS 
AIRES - Sisudos e so-

fisticados, os argentinos, afinal,
adotaram o deboche nos programas de
humor. A irreverência, que está inva-

. dindo diferentes emissoras de televi-
são, levou dia desses um artista a pas-

, sar a mão no traseiro de um candidato
durante um passeio de bicicleta pelas
ruas da cidade, em plena campanha

.a.eleitoral. A cena foi levada ao ar no
programa Caiga quien caiga, (Caia
quem caia), da TV América.

"Agora, aqui existe uma verdadei-
ra obsessão pela critica, através do
humor político", analisa o psicólogo
Miguel Rodriguez Árias, produtor de
outro programa, Lis patas de Ias men-
tiras (As pernas das mentiras). "Se os
políticos não se levam a sério, por que

.. o humor da TV os levaria?", pergunta
Pablo Sirven, especialista em mídia, O
telespectador de uma maneira geral,
entende Miguel, perdeu o respeito pe-

< los políticos e gosta de ver este senti-
«v mento retratado nos programas de hu-

mor.
Cópias — Na semana passada,

., uma equipe da televisão espanhola es-
teve em Buenos Aires para copiar a
fórmula debochada de Caiga quien
caiga. A mesma receita está sendo
comprada também por uma emissora
italiana. Curiosamente, a Espanha e a
Itália foram os paises que mais in-
fluenciaram a cultura argentina, no
inicio do século.

Durante uma reunião de presiden-
tes ibero-americanos, em Bariloche,
sob as vistas de quase mil jornalistas
estrangeiros, um repórter do programa' abordou Fidel Castro: "Quando será a
próxima revolução?". O presidente cu-
bano ficou atônito. O entrevistador in-
•sistiu: "Sim, comandante, em quantos'dias o senhor fará a próxima revolu-" 
çào?". "Não, 

querido, não", respon-
deu Fidel com um sorrisinho sem gra-
ça, enquanto acenava para a càmera e

--saia de fininho.

FLY AND DRIVE

Preço por pessoa, pane terrestre em
apto. duplo. Incluindo:
3 noites em Paris - 2 noites em
Zurich • 1 noite em Veneza - Café
da manhá nos hotéis - Gula
local em espanhol • Gorjetas
para carregadores de
malas • Traslados de
checada e saída •
Vários passeios

vestidos de mulheres, e o popular Vi-
deo-Match, que não deixa de abordar
questões como corrupção, impunida-
de, desemprego e o descrédito dos po-
liticos. "Os 

políticos fazem coisas in-
criveis, realmente imperdiveis", co-
menta Miguel dei Sei, de Trucholan•
dia,

Fracasso — Nos últimos tempos,
a televisão argentina substituiu vários
programas que antes eram considera-
dos de humor. Num deles, uma vedete
de camisola de seda entrevistava os
principais políticos do país, sentada
numa cama redonda com lençóis de
cetim rosa. As perguntas eram as mais
intimas possíveis.

Não havia deputado, senador, go-
vernador e até ministro que recusasse
o convite para o programa. Exportado
para o Chile, o programa, ali, nâo
emplacou. Faltou quem aceitasse a

convocação para revelar seus segre-
dos.

Nos últimos seis meses, vem crês-
cendo a audiência de Las patas de Ias
mentiras. É uma produção jornalisti-
ca, com algum humor. O programa é
produzido por Miguel Rodriguez
Árias, dono do maior acervo de gafes e
atos falhos cometidos por gente famo-
sa, gravados em seis mil horas de fitas."Duvido 

que alguém fique rico traba-
lhando", confessou Luis Barrionuevo,
uma figura conhecida da república lo-
cal. "Por isso, recebo propinas."

Ninguém deu muita importância.
Miguel gravou e, anos mais tarde, pas-
sou para um vídeo. Anos mais tarde,
tentando explicar a declaração. Barri-
nouevo insistiu: "São 

para arranjar
empregos". Depois dessa, o amigo da
Casa Rosada foi obrigado a sair de
cena.

A média de idade dos produtores e
artistas dessa nova safra de programas
de humor, que surgiu há cerca de um
ano, é 30 anos. "Com a democracia
perdemos o medo de dizer o que pen-
samos, sem temer um tiro", diz Mario
Pergoüni, de 32 anos, autor, produtor
e um dos apresentadores de Caiga
quien caiga.

Na época da ditadura, há 13 anos,
o talentoso comediante Tato Bores fa-
lava sozinho. Agora, são pelo menos
seis os programas de humor ferino,
enquanto os tradicionais, aqueles de
comédia pastelão, começam a adaptar
seu texto á nova realidade. Humor
escrachado como o de Trucholandia
(de coisas falsificadas), que se baseiam
na graça do decote e do bumbum de
fora, como em Os três tristes tigres,
que adora fazer comédia com homens

HfTf'M

IBMIf'IH
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O TEMPO
dias na cidade

0 tempo hoje continual quente, ensolarado a parcialmento ensolarado em todo _ 26/19
estado. Possibilldade de nevoefro na faixa do litoral pela manha. AmanhS e depois / i. * >¦ . 

j ,'l"- ^8Sm||os dias permanecerSo quentes com predomlnio do sol, mas uma frente fria ainda } ' \
na Argentina dove chegar na quarta-ielra trazendo chuva e um pouai de frio para Ensolarado a "'*lj barcialmanta p J i' ' 

t,^8Bajj|
*" x* £ ,, \ ensolarado. '•" ocasionaimente possibilldade de

^--jjifc. M11¦|p-  nublado. chuva.
Cwta26/20; NortB 28/16 Mi 27/21; Mwte29/17 Coit»27/21; Norte3Q/18 Coxta 24/19; Norte 28/17 Costa 21/17; Norte 22'12

, -¦.««*. Novajwmws* , '¦*f&gg£0f No centra da cidade 26/20 No centra da cidade 28^21 No centra da cidade 28/22 No centra da cidade 24/18 No centra da cidade 2016
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Praias' Mangaratiba Prdprle
iGrumari Própria
Recreio Prdprla
Bana Prdprla

f Pepino Imprópria
i São Conrado Imprópria
«Vidigal ImprópriaVLeblon Imprópria
Ipanema Imprópria

JDiabo Imprópria
.Arpoador Imprópria
i Copacabana Imprópria
jLeme Imprópria: Botafogo Imprópria
; Flamengo Imprópria
íiUrca Imprópria
JFortaleza S. JoJo Própria
[Veimelha ImprópriaIcaral Imprópria
Piralininga Própria
itaipu Própria
Itaquatiara Própria
Maricá Própria
Itaúna Própria
Jaconó Própria
Araiuama Própria
Cabo Fito Própria
Arraial do Cabo Própria
Búzios Própria
Rio das Ostras Própria
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27/17

Nascente:
14h30m

j Poente:
; 03h01m Florianópolis
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Aeroportos
Galeão Tempo bom. Visibilidade reduzida/moderada.
Santos Dumont Tempo bom. Visibilidade reduzida/moderada.
Cumbica (SP) Tempo bom. Visibilidade reduilda/moderada
Congonhas (SP) Tempo bom. Visibilidade reduzida/moderada.
Viracopos (SP) Tempo bom. Visibilidade mqderwta/boa.
Confins (MQ) Tempo bom. Visibilidade boa.
Brasília Tempo bom; Visibilidade boa.
Manaus Par/nublada Visibilidade boa.
Fortaleza Tempo bom Visibilidade boa.
Recite Par/nublado. VlsibitkJado boa.
Salvador Par/nublado. Visibiüdadé moderada/boa.
Quritiba Tempo bom. Visibilidade reduzida/moderada.
Porto Alegre Tempo bom. Visibilidade reduztda/knoderada.
Condições válidas para hoje.

O TEMPO

Rio de Janeiro
O tempo hoje continuará quente, ensolarado a parcialmente ensolarado em todo o
estado. Possibilidade de nevoeiro na faixa do litoral pela manhã. Amanhã e depois
os dias permanecerão quentes com predomínio de sol, (nas uma frente fria ainda
na Argentina deve chegar na quarta-feira trazendo chuva e um pouco de (rio para
o estado.
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Previsão para os próximos cinco dias na cidade
EM

Pé

Maré¦¦¦MI W .
hora allura hora allura

Rio de Janeiro
Alta 00h32m 1.10 13h21m 1.20
Baixa 07h06m 0.10 19h49m 0.30
SSo Joflo da Barra
Alta 01h06m 1.07 13h55m 1.17
Baixa 06h24m 0.40 19h07m 0,24
Macad
Alta 00h09m 1.10 12h58m 1.20
Baixa 05h58m 0.40 18h41m 0.24
Cabo Frio
AHa 00h29m 1,00 13h18m 1.09
Baixa 07h01m 0.90 19h44m 0.27

Ondas
A piovwAo paia hop na oda mailtima do Rio ii do c«u pouco nubla-do, com nóvoa úmida pula madiugada Ventos do quadram» Lesta¦ NoKtoHtu, com vok»da(to (to 11 a 16 nte. Mar da Lostn comondas do 1.5 a 2,0 metros, om Intorvaloa do 314 soguxluüVtotoktodo boa Temperatura estável

Estradas
PiMktonto Dutra (BR 116) - Do Km 163 ao Km 1S0 e do Km 206ao Km 233. »mra da airBofvaAi, em ambos oa sonttdoa DoKm 160 ao Km 170, atuindo RoSflo Paulo, e do Km 232 ao Km233, no cantevo central, conatmçâo do bomwa ngKto Do Km 190ao Km 208, (MKlnjçfio (to detensametâlco no centeio oentraí NoKm273edoKm280aoKm281. peta (to eequott» npwtda nosdois sentidos, pom ax«aiçfto (to nunitiRtoOub d* Fora (BR 040) - Do Km 0 ao Km 64, senhos (to ooooe<v»çflo roanara. Implonlaçflo, troca a recuperação do dotarei»dvnortas e laterais dos phtas. e placos (to s*iiiiracno Do Km 20 aoKm 64. serviços de toci»*iraçAo do pavmonto Do Km 20 ao Km45,(*>tuia do ftilxos (síiabnófto horuonlal ot*o e boidos) No Km455, desvio (to tmlugo na pfcta senado RtovJuir do Fora. para a
peta senttt) Ac de roraflla No Km 81, sunrtços do maiKitonçiV)na parte drtrtca com as tantas dhuta e esquetda merdtadas. a»«-mdamenki. no lunel OMandnha NoKm89.pctnsí»tti()oR»Jucda Fora oom bl*a esquento krpedkto, para obras de contenção (toencostas. No Km 80,7, cfcras (to raaewaqçAo do Viaduto doQrotto. ro sentido JUí (to Fomflto No Krn 101, dasvio para a oon-stuçflo de posto do pedAaio, no senado Juu de Fora-RioRkhSantos (BR 1011 - No Km 436.5. acostamento rtonltado no«rtdo Sar*»Rlo Nos Km 447, Km 449 o Km 462. pista Intoit9 Km 462. pista Intortt-toda oom passapom por vannrto No Km 404. em meia
pt«i no senado Santo» Rto No Km 515. mUta cautulH na péta queneto com radíiduas o oom pnesagem om veiaJo de coda vw peloacostamento senado Rio-Sanlos No Km 561,5, (torfocamento (toaturo, com trafego possivxlo em meu peta no senado Santo&RloNo Km 588, puta em estado precário, com passagom d» um súveiculo da cndavtufUo-Cnmpoii (BR 101) - Do Km 75 ao Km 70 tranato em men-
peta. (tovidoaotuade raa^Miaçâo da ponto sotuooFUoUiual DoKm 260 ao Km 275, obras da dl|A»çAo da pista Do Km 275 aoKm 282. obras de mapeamento da péta. no senido FtoCampoa

Todos os mipas t previsões do tempo slo produzidos pelaAccuWeathtr lnc.<S>1998. Outras fontes: Hnemar (ondas). DNER
(estradas), Intraero (aeroportos) e FEEMA (praias).

a nublado com
possibilidade de
chuva.
Costa 24/19; Morte 28717 Costa 21/17; Norte 22/12
No centro da cidade 24/18 No centro da cidade 2(V16

No mundo
hojo segundafeita

Cidade Max Hbt Max Mln T
Acapulco 32 25 ag 33 25 pn
Amstordam 19 11 17 10 ag
Atenas 29 21 29 21 s
Atlanta 31 21 pn 29 20 pn
Bagda 46 25 46 24 s
Bancoc 32 24 ag 32 24 ag
Barcelona 22 16 22 17 n
Berlim 25 16 pn 23 12 pn
Bogota 20 pn 21 10 pn
Biuxolas 19 11 18 t
Buenos Aires 22 pn 16 pn
Cairo 36 21 34 19 5
Canctin 30 23 pn 31 23 pn
Chicago 30 16 27 14 pn
Cingapura 32 22 pn 30 22 ag
Copenhague 24 14 pn 18 12 t
Cldado do Mexico 23 13 pn 24 13 pn
Dublin 16 ch 16 t
Istambul 27 18 pn 29 18 s
Estocolmo 24 17 23 15 pn
Floren?a 28 14 pn 27 15 pn
Frankfurt 24 17 ag 23 12 pn
Genebra 21 19 t
Helsinque 23 12 23 13 S
Hong Kong 31 26 pn 30 24 pn
Jeiusaldm 30 14 28 14 n
Joanesburgo 22 pn 25 s
Lima 19 15 19 16 n
Llsboa 24 17 25 17 pn
Londres 18 12 pn 18 n
Los Angoles 32 19 31 18 pn
Madti 28 14 pn 30 16 pn
Manilha 32 23 pn 31 23 pn
Marrakesh 36 16 37 20 5
Miami 32 25 pn 33 25 pn
Montreal 27 14 22 pn
Moscou 19 10 21 j
Munique 19 19 10 (
Nairobi 23 12 pn 27 11 pn
Nassau 32 24 pn 32 24 pn
Nova D6II 29 23 pn 36 25 pn
Nova lorque 29 19 29 20 pn
Nice 25 17 pn 23 18 n
Oslo 21 12 ch 20 16 t
Orlando 35 22 ag 34 23 pn
Panama 29 24 en 31 24 pn
Pails 19 pn 19 fin
Pequlm 26 17 ch 26 18 pn
Praga 21 14 ch 23 11 pn
Rolk|avik pn 13 10 pn
Roma 27 16 pn 28 17 a
San Juan 31 24 pn 32 24 pn
S»0 Francisco 24 14 23 18 pn
Soul 28 20 ch 27 21 ch
Stdnei 22 12 21 14 pn
Tdquio 25 16 pn 22 17 pn
Toronto 27 14 pn 23 11 pn
Vancouver 32 22 29 17 (
Viena 28 16 ag 24 14 n
Washington 31 21 29 19 pn

!
Tompo (T| « sol pn parctfllmonlo nublado
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Jerusalem — Onvaldo Perln
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: vida de todos", acrescenta. *3'

> pessoas com emprego e casa
areas" c a implantacio de um
ransportes que facilite a inte-
i e economica entre elas.

i no tercctro estagio. que con-
ia$ao das dez alternauvas, nao
tar a melhor. mas para captar
melhor em cada uma", conta
t>nclusocsestaopre\istaspara ^'
no. Ate dezembro. portanto.
m piano de governo que pres-
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JuJeu ortodoxo no Mum das Lamentafdes: religiosos dermi viiorhi a Setamahu

em 
plano para 

o futuro

Jerusalám — Orivaldo Perln

x,:,. u;:V
Judeu ortodoxo no Muro das Lamentações: religiosos deram vitória a Netamahu

Radicais são.

maior obstáculo

JERUSALÉM — Desde maio. quando
Netaniahu assumiu o governo israelense,
as chances da paz no Oriente Médio pare-
cem estar encolhendo. Elas começaram a
ficar grandes a partir da Conferência de
Paz de Madri, em 1991. que reuniu isrde-
lenses, sírios, libaneses, jordanianos e pa-
lestinos. Em 1992. o trabalhista Yitzhak
Rabin tomou-se primeiro-ministro e no
ano seguinte surpreendeu o mundo ao a$si-
nar um acordo de paz com a OLP. Organi-
zação para a Libertação da Palestina.

A ação de Rabin fez-se sentir em Uud.
principalmente na economia. Em 1995, o

ais registrou um recorde: recebeu 2,5 mi-
hões de visitantes, 17% a mais que no ano

anterior. Fechadas há décadas, as frontei-
ras com os vizinhos foram abertas e o
Oriente Médio viu nascer o turismo regio-
nal. Ficou fá"' ;i" reflo do planeta visitar
o menor pais grande do mundo", como
orgulhosamente dizem os israelenses. Da
mesma forma, ficou claro para os habitan-
tes do pais que o desenvolvimento econò-
mico depende, antes de tudo. da paz.

Em novembro de 1995. Rabin foi assas-
sinado por um fanático religioso. Em seu
lugar ficou Shimon Peres. o grande ideólo-
go do processo de paz na região. Em janei-
ro deste ano. o sonho de Peres começou a
trincar: por uma diferença de 30 mil volbs.
Israel optou pelo conservador Benjamin
Netaniahu.

O novo primeiro-ministro já declarou
várias vezes que o processo de paz não será
abandonado. Mas não pode contrariar
seus eleitores, que vão do centro à extre-
ma-direita. Os partidos religiosos, decisi-
vos para a vitória de Netanihau. cresceram
de 16 para 23 das 120 cadeiras da Knesset
(Parlamento). Eles aos poucos estão recon-
quistando direitos que a modernidade de
Israel parecia estar engolindo, como fechar
ruas no Sabá, o sábado, dia sagrado para
os judeus. O radicalismo que ajudou Neta-
niahu a chegar ao poder é hoje. segura-
mente, o principal compltcador no proces-
so de paz no Oriente Médio. (O.P.)

Israel inclui 
paz

¦ País do ano 2020 está sendo idealizado agora por
técnicos que revivem lema da Revolução Francesa
ORIVALDO PER1N*

JERUSALÉM — Israel vive hoje duas
ansiedades, que o governo do conservador
Benjamin Netaniahu pode transformar em
angústias: uma, a busca da paz com seus
vi/inhos; outra, a necessidade de paz para
apressar a inserção de sua moderna econo-
mia no mercado globalizado. No Tech-
nion, Instituto de Tecnologia de Israel,
situado em Haifa, no litoral Norte, um
grupo, certamente movido por essas ansie-
dades, decidiu há seis anos, por conta nró-
pria. pensar o futuro. E pôs-se a trabalhar
no Plano Israel 2020, um projeto para
melhorar e modernizar o pais nos próxi-
mos 25 anos. O plano mostrou-se tào bom
que virou programa de governo.

Israel 2020 reúne hoje 250 técnicos e
parte do pressuposto de que os sonhos de
pa/ dos 5 milhões de israelenses terão que
se transformar em realidade. "Nos 

próxi-
mos 30 anos. haveremos de chegar a algu-
ma forma de paz com todos os nossos
vizinhos", diz Naomi Carmon, socióloga,
chefe do Programa de Urbanismo e Plane-
jamento Regional do Technion e uma das
coordenadoras do Israel 2020.

Netaniahu — Segundo Naomi, a elei-
çào de Netaniahu não muda o plano. 

"Co-
meçamos a pensar no 2020 por alguns
motivos básicos. Primeiro, porque o mun-
do está mudando; segundo, porque com
planejamento, o futuro será melhor, tudo o
que fazemos ou deixamos de fazer no pre-
sente terá peso no futuro; terceiro, porque
o plano de Ben Gurion. desenvolvido nos
anos 50. está obsoleto, apoiado na agneul-
uira, que hoje ocupa apenas 4% de nossa
população", explica.

Nas análises preliminares, o grupo des-
cobriu que havia motivos de sobra paralevar o plano a serio. Quando menos, por-
que em 2020 a população de Israel será de
8 milhões, um aumento de 70%. Esse cres-
cimento demográfico impõe uma expansão
de 170° o no setor de habitação. "Em 2020,
seremos 6 milhões de judeus e 2 milhões de
árabes morando nos" 27.800 km2 de Is-
rael". diz.

Tudo começou em 1990. Dois anos de-
pois. os estudos já tinham a adesão de dois
ministros. Em 93 e 94, havia nove minis-
tros envolvidos no trabalho. Nos últimos
tempos, o grupo vem tendo reuniões men-
sais com o governo já no terceiro estágio
do plano. O primeiro serviu para pesquisar
as experiências de planejamento no Japão,
na Holanda e na França.

Componente — "Nessa fase", diz
Naomi, "percebemos 

que o caso de Israel
tinha um componente a mais. Temos uma
das 30 maiores economia do mundo, os
serviços públicos são de alto nível, estamos
entre os primeiros em termos de avanço
tecnológico, mas não temos paz".

O grupo, no segundo estágio, trabalhou
o futuro a partir da reinterpretaçào do
lema Igualdade, Fraternidade, Liberdade,
da Revolução Francesa. "Por liberdade,
entendemos chances iguais para todos; por
igualdade, o desaparecimento das diferen-
ças sociais; e por fraternidade, a solução
dos conditos do nosso povo. Essas três
coisas precisam de crescimento econômico
e equilíbrio ambiental para florescer e vice-
versa. E com elas, não estaremos apenas
dando mais aos pobres, mas melhorando a
qualidade de vida de todos", acrescenta.

Israel 2020 propõe dez grandes áreas de
ação. capazes de preparar o pais para o
futuro e de fixar para sempre o judeu na
terra. No conjunto, as dez se destacam pela"fixação das pessoas com emprego e casa
nas diversas áreas" e a implantação de um
sistema de transportes que facilite a inte-
graçào svuu! e econômica entre elas.

"Estamos no terceiro estagio, que con-
siste na avaliação das dez alternativas, não
para selecionar a melhor, mas para captar
o que há de melhor em cada uma", conta
Naomi. As conclusões estãc* previstas para
o fim do ano. Ate dezembro, portanto.
Israel terá um plano de governo que pres-
supõe a paz.
• Orivaldo Perm «tatou oara Israel a convite a» So-
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França 
prepara 

expulsão de imigrantes

i Advogados apresentam recursos na Justiça mas governo tem aviões prontos para levar africanos para Mali, Senegal e Zaire
. PARIS — Advogados de organi-

zações humanitárias invadiram a
Justiça francesa com uma série de
apelos para evitar a expulsão dos
210 imigrantes africanos que foram
desalojados à força na sexta-feira
da Igreja de S. Bernardo, em Paris,
que ocuparam por 50 dias, 10 deles
em greve de fome de protesto con-
tra a política de imigração francesa.
A imprensa informou que aviões

Estado de

Teresa fica

mais 
grave

CALCUTÁ, ÍNDIA — Madre
Teresa de Calcutá teve um outro
problema de falha cardíaca, agra-
vado por um novo ataque de fe-
bre causada pela malária, infor-
mou o chefe da equipe de seis
médicos que a atendem, Fatyajit
Sinha. O médico não se arrisca a
fazer previsões sobre a saúde dela,
afirmando que a situação è grave.
A religiosa, Prêmio Nobel da Paz
de 1979, está internada desde ter-
ça-feira na Unidade de Terapia
Intensiva da Clínica Woodlands,
de Calcutá, com problemas car-
diacos e febre alta. Madre Teresa
çontinua em estado grave, mas
$eu ritmo cardíaco se estabilizou
depois que os médicos consegui-
ram ressuscitá-la de uma parada
cardíaca na quinta-feira.

Em Londres, o escritório da
princesa Diana mandou uma
mensagem com votos de recupe-
ração para a religiosa, a quem
Diana já recorreu em busca de
orientação espiritual. As duas se
conheceram em Roma, em 1992, e
estiveram juntas várias vezes des-
de então.

A ordem de madre Teresa, as
Missionárias da Caridade, rece-
beu um telegrama de solidarieda-
de do papa João Paulo II pelo
pronto restabelecimento da reli-
giosa. As irmãs Priscilla e Mary
Jane informaram que os telefones
da ordem não param de tocar des-

_de terça-feira com mensagens de
solidariedade de todas as partes
^o mundo.

Tropas russas
começam a sair
da Chechênla

íTropas russas começaram a se retirar
vjintem da Chechènia depois da

entrada cm vigor do cessar fogo à
meia noite de sexta-feira. Patrulhas
conjuntas russas e chcchcnas estavam
sendo formadas ontem para o
patrulhamcnto conjunto nos termos
do acordo alcançado pelo assessor de
segurança nacional russo, general
Alexander Lebed, com o alto
comando dos rebeldes. Lebed viajou
ontem pela quarta vc/ esta semana
para a Chechènia, onde cntabula
novas negociações para resolver a
crise desta republica separatista do
Cáucaso.

Terrorismo fez
encontro de
cúpula no Irã
Vários grupos terroristas do Oriente
Médio se reuniram cm Teerã duas
semanas antes da explosão do vôo
800 da empresa americana TWA, que
matou 230 pessoas no dia 11 de julho,
informou o jornal The New York
Tina s Fontes da espionagem
americana disseram ao jornal que a
cúpula terrorista planejou vários
atentados em diversa-, partes do
mundo com apoio financeiro e c
logístico do governo do Irã. O jornal
citou apenas um participante da
cúpula, a Frente Popular para a
Libertação da Palestina • Comando
Geral, que rejeita os acordos de paz
do Oriente Médio.

Inimigo dos
hamburgers
vence causa
O motorista Bruce Anderson tese
seus direitos civis violados ao ser
demitido por se recusar a distribuir
cupons da empresa de ônibus em que
trabalhava dando direito a
hamburgers de graça. Anderson e
vegetariano e alegou que a
distribuição dos cupons comranav j
suas convicções. "Este é um dia
maravilhoso para os vegetarianos,
porque significa que estamos sendo
levados a sério," disse Anderson
sobre a decisão da Comissão de
Oportunidades Iguais de Emprego,
um oríào federal que decidiu a favor
dele

estavam preparados para ievar hoje
ou amanhã a maior parte dos ma-
nifestantes de volta à África no
Máli, Senegal e Zaire, mas fontes
do governo disseram, que de 30% a
40% deles terão permissão para fi-
car.

A polícia informou que os 210
presos são 99 homens, 53 mulheres
e 58 crianças, retidos num centro de

detenção em Vincennes, no extre-
mo leste da capital francesa. Os 10
homens que estavam em greve de
fome há 50 dias estão se recuperan-
do lentamente, agora que estão sen-
do tratados contra sua vontade:
eles protestaram mas não tiveram
forças para resistir à terapia de re-
cuperação.

O jornal de esquerda La Libera-
tion criticou a decisão do governo

de reprimir o movimento. "Foi

uma vitória de Pirro para as autori-
dades. Para agradar ao eleitorado
esqueceram da opinião pública." O
jornal colocou na primeira página a
charge de um soldado fortemente
armado invadindo a igreja com
uma declaração do ministro do In-
terior, Jean Louis Debré, que pro-
meteu agir com "humanidade e

compaixão." O jornal conservador
Lc Figaro defendeu o governo, di-
zendo que tinha o direito de manter
a lei contra a imigração ilegal,
apontando uma pesquisa em que a
maioria dos franceses opinou que
os africanos não tinham o direito
de ficar na França. Os partidos de
esquerda acusaram o primeiro-mi-
nistro Alain Juppé de cortejar cini-

camenmte a extrema direita da
Frente Nacional com um olho nas
eleições gerais de 1998 e de macular
a reputação francesa em relação
aos direitos humanos. Juppé che-
gou ontem a Bregancon, sul da
França, para discutir com o presi-
dente Jacques Chirac. que passa fé-
rias na região, uma estratéia para
anular a repercussão negativa do
caso.

O Grupo Abril

acaba de conquistar o espaço

para 
você 

ganhar 
o infinito.

BRASIL ONLINE. SEU PAIS, SEU MUNDO.

O GRUPO ABRIL está lançando sua mais nova rede

no ciberespaço. São milhões de informações que

chegam até seu computador, via ligação

telefônica. Além de ser um provedor

de acesso à Internet, Brasil

OnLine oferece informações,

serviços e entretenimento,

na linguagem mais fácil

que existe, o português.

Basta um clique e você
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navega, explora e descobre um mundo novo, onde

a comunicação não tem limites. O Brasil OnLine

é uma parceria do Grupo Abril com a

Agência Estado, LCA Consultores,

Andib, Banco Fator, Austin Asis

Lafis, SCI, PINI, Autodata,

IOB, Fácil Jurisprudência,

Agência JB.TVA, MTV,

Interchange, Relatório

Reservado e Reuters.

BRASIL ONLINE Quando você
assina e passa a usar o Brasil OnLine,
sua vida ganha uma nova dimensão.Você
sempre está perto do que necessita ou
deseja saber. O Brasil OnLine foi planeja-
do para ser usado por qualquer pessoa.
Mesmo aquelas que não estão familiari-
zadas com o uso de computadores.
As instruções de uso são claras e sua
configuração é tão simples que se ade-

qua perfeitamente a sua realidade e a
seu jeito de ser. Em bom português,
o Brasil OnLine é a maneira mais fácil
de alcançar um mundo de informações,
serviços e entretenimento.

% Abril

BRASIL ONLINE

http:;/www.bol.com.br

SEU PAÍS Através do Brasil

OnLine, você fica sintonizado com tudo

o que acontece no Brasil. São milhares

de páginas preparadas em português

que atendem todas as suas necessida-
des em termos de noticias, lazer, negó-

cios, compras, jogos e tudo o mais que
possa lhe interessar. Você pode, por
exemplo, saber as últimas cotações da
bolsa de valores, reservar ingressos em
espetáculos, ler as novidades na sua
revista favorita e planejar a viagem dos
seus sonhos. A cada dia, mais páginas
são acrescentadas, sempre com a quali-
dade Abril, trazendo para a pontinha do
seu dedo todas as facilidades do seu
novo país on line.

SEU MUNDO O Brasil OnLine é
um novo mundo. Que pode ser o anti-

go, o atual e até mesmo o que ainda
virá. Pelo Brasil OnLine você chega fácil

à Internet, a maior rede de informações

do planeta, e navega pelos sites mais
interessantes, com dicas para ir logo ao
lugar certo. No Brasil OnLine o inter-
nauta encontra uma relação dos ende-
reços mais quentes, dividida por assun-

to, para facilitar a navegação. E pode
ainda enviar e receber correio eletrôni-
co, o e-mail, em questão de segundos,
economizando tempo e dinheiro. São
mais de 60 milhões de pessoas que
navegam e se comunicam via Internet
Gente como você, que descobriu todas
as maravilhas do mundo on line.
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França expulsa 
primeiro grupo 

de imigrantes

¦ Recursos judiciais e manifestações populares não impedem decolagem de Airbus militar com 57 africanos em direção ao Mali

PARIS — A despeito dos protes-
tos de organizÕes humanitárias, de
manifestações populares e de várias
medidas judiciais tentadas á última
hora, a França expulsou ontem os
quatro primeiros africanos do gru-
po de 210 desalojados á força na
sexta-feira da Igreja de São Bernar-
do, em Paris, por eles ocupada du-
fante 50 dias. Um Airbus 310 deco-

Estado de

Teresa fica

mais 
grave

CALCUTÁ. ÍNDIA — Madre
Teresa de Calcutá teve um outro
problema de falha cardíaca, agra-
vado por um novo ataque de fe-
bre causada pela malária, infor-
mou o chefe da equipe de seis
médicos que a atendem, Fatyajit
Sinha. O médico não se arrisca a
fazer previsões sobre a saúde dela,
afirmando que a situação è grave.
A religiosa, Prêmio Nobel da Paz
de 1979, está internada desde ter-
ça-feira na Unidade de Terapia
Intensiva da Clinica Woodlands,
de Calcutá, com problemas car-
díacos e febre alta. Madre Teresa
çontinua em estado grave, mas
seu ritmo cardiaco se estabilizou
depois que os médicos consegui-
rum ressuscitá-la de uma parada
cardíaca na quinta-feira.

Em Londres, o escritório da
princesa Diana mandou uma
mensagem com votos de recupe-
ração para a religiosa, a quem
Diana já recorreu em busca de
orientação espiritual. As duas se
conheceram em Roma, em 1992, e
estiveram juntas várias vezes des-
de entào.

A ordem de madre Teresa, as
Missionárias da Caridade, rece-
beu um telegrama de solidarieda-
de do papa João Paulo II pelo
pronto restabelecimento da reli-
giosa. As irmàs Priscilla e Mary
Jane informaram que os telefones
da ordem não param de tocar des-

,de terça-feira com mensagens de
(Solidariedade de todas as partes
Ido mundo.

u
Tropas russas
começam a sair
da Chechènia

opas russas começaram a se retirar
tem da Chechènia depois da

entrada em vigor do cessar fogo à
meia noite de sexta-feira. Patrulhas
conjuntas russas e chechenas estavam
sendo formadas ontem para o
patrulhamcnto conjunto nos termos
do acordo alcançado pelo assessor de

gurança nacional russo, general
jexander tebed, com o alto

comando dos rebeldes. Lebed viajou
ontem pela quarta vez esta semana
para a Chechènia. onde entabula
novas negociações para resolver a
crise desta república separatista do
Cáucaso.

Terrorismo fez
encontro de
cúpula no Irã
Vários grupos terroristas do Oriente
Médio se reuniram em Teerã duas
semanas antes da explosão do vôo

,$00 da empresa americana TWA. que
matou 230 pessoas no dia 11 de julho,
informou o jornal The V» York
Times. Fontes da espionagem
americana disseram ao jornal que a
cúpula terrorista planejou vários
atentados em diversas partes do
mundo com apoio financeiro e e
logístico do governo do Irã. O jornal
citou apenas um participante da
cúpula, a Frente Popular para a
Libertação da Palestina • Comando
Geral, que rejeita os acordos de pa/
do Oriente Médio.

Inimigo dos
hamburgers
Vence causa
O motorista Bruce Anderson te\e
kus direitos civis violados ao ser
demitido por se recusar a distribuir
çupons da empresa de ônibus em que
trabalhava dando direito a
fiamburgers de graça. Anderson è
Vegetariano e alegou que a
distribuição dos cupons contrariava
suas convicções. "Este é um dia
maravilhoso para os vegetarianos,"porque significa que estamos sendo
levados a sério." disse Anderson* sobre a decisão da Comivào de
Oportunidades Iguais de Emprego,
ftti wpo federal i^uc dcckiiu *1 tjvor
ide.

lou da base militar de Evreux ás
I9h locais com direção a Bamako,
capital do Mali, levando os quatro
e 53 outros africanos do Senegal,
do Mali e do Zaire com ordens de
expulsão assinadas anteriormente,
por não terem documentos de per-
manência no país.

Um forte dispositivo de seguran-
ça isolava a base de Evreux quan-

do, uma hora antes do vôo os 53 ali
chegaram em três furgões escolta-
dos por motociclistas. O comboio
partira do Centro de Detenção Ad-
ministratíva de Vincennes, nos ar-
redores de Paris, para onde tinham
sido levados todos os imigrantes
retirados da Igreja de São Bernar-
do, o que em princípio levou algu-
mas emissoras de rádio a informar

que todos os 57 em vias de repatria-
mento procediam daquele grupo.
No caminho para a base. manifes-
tantes tentaram bloquear a passa-
gem dos furgões mas foram conti-
dos com violência pela policia, que
usou cassetetes. Um jovem teve de
ser hospitalizado.

Em nota. o ministro do Interior,
Jean Louis Debré disse que no mo-

mento está sendo estudada a situa-
çào dos 98 homens detidos na igreja
(dez dos quais permaneceram em

greve de fome por 50 dias), das 54
mulheres e das 68 crianças. A nota
assinalou ainda que a situação de
40 pessoas já foi regularizada, "por

motivos familiares e médicos", e
sua documentação será entregue na

próxima semana. Segundo Debré.
as mulheres e as crianças foram
libertadas na própria sexta-feira, à
exceção de três "que se encontram
em situação particular". Entre elas
figuram a senegalesa Madiguen
Cissé. que atuou como porta-voz
dos imigrantes durante todo o tem-
po do conflito, e a mulher do outro
porta-voz. Abukabar Diop.

O Grupo Abril

acaba de conquistar o espaço

para 
você 

ganhar 
o infinito.

BRASIL ONLINE. SEU PAÍS, SEU MUNDO.

O GRUPO ABRIL está lançando sua mais nova rede

no ciberespaço. São milhões de informações que

chegam até seu computador, via ligação

telefônica. Além de ser um provedor

de acesso à Internet, Brasil

OnLine oferece informações,

serviços e entretenimento,

na linguagem mais fácil

que existe, o português.

Basta um clique e você
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BRASIL ONLINE Quando você

assina e passa a usar o Brasil OnLine,

sua vida ganha uma nova dimensão.Você

sempre está perto do que necessita ou

deseja saber. O Brasil OnUne foi planeja-
do para ser usado por qualquer pessoa.
Mesmo aquelas que não estão familiari-

zadas com o uso de computadores.

As instruções de uso são claras e sua

configuração é tão simples que se ade-

qua perfeitamente a sua realidade e a

seu jeito de ser. Em bom português,
o Brasil OnLine é a maneira mais fácil

de alcançar um mundo de informações,

serviços e entretenimento.

Tr Abril

navega, explora e descobre um mundo novo, onde

a comunicação não tem limites. O Brasil OnLine

é uma parceria do Grupo Abril com a

Agência Estado, LCA Consultores,

Andib, Banco Fator, Austin Asis

Lafis, SCI, PINI, Autodata,

IOB, Fácil Jurisprudência,

Agência JB.TVA, MTV,

Interchange, Relatório

Reservado e Reuters.

A

http://www.bel.com.br

SEU PAÍS Através do Brasil

OnLine, você fica sintonizado com tudo

o que acontece no Brasil. São milhares

de páginas preparadas em português

que atendem todas as suas necessida-

des em termos de notícias, lazer, negó-

cios. compras, jogos e tudo o mais que

possa lhe interessar. Você pode, por
exemplo, saber as últimas cotações da

bolsa de valores, reservar ingressos em
espetáculos, ler as novidades na sua

revista favorita e planejar a viagem dos

seus sonhos. A cada dia, mais páginas
são acrescentadas, sempre com a quali-
dade Abril, trazendo para a pontinha do

seu dedo todas as facilidades do seu
novo país on line.

SEU MUNDO O Brasil OnLine é

um novo mundo. Que pode ser o anti-

go, o atual e até mesmo o que ainda

virá. Pelo Brasil OnLine você chega fácil
à Internet, a maior rede de informações

do planeta, e navega pelos sites mais

interessantes, com dicas para ir logo ao

lugar certo. No Brasil OnLine o inter-

nauta encontra uma relação dos ende-
reços mais quentes, dividida por assun-

to, para facilitar a navegação. E pode
ainda enviar e receber correio eletrôni-

co, o e-mail, em questão de segundos,

economizando tempo e dinheiro. São

mais de 60 milhões de pessoas que
navegam e se comunicam via Internet

Gente como você, que descobriu todas

as maravilhas do mundo on line.

LIGUE JÁ
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Consumo cresce entre jovens
Tenho percebido que o numero de parcela de adolescentes atendi-
jovens que consome drogas esta dos. 0 percentual de 13% subiu 
crescendo cada vez mais. Existe progressivamente chegando RAQUEL affonso ;^' J
alguma pesquisa sobre esse as- 22% do total de usuarios novos, . A procure pela acupuntura es- . ' *']

j drogas. amdsT 
°S ^°VenS qUe Procuram gista Rosiane Memoes Debatin, ^^BRi-J.;/, a.;,::-ilky;;¦

$ Entre os resultados encontra- Todos esses dados chamam especialista em acupuntura. ^H§K

I Pro6ressivo do numero de pa- cional foi a razao que motivou a Bfc^v.'.''':- BIBB . ImBRIcientes novos atendidos a cada incremento aas a?oes de preven secretaria Vera Lucia Maraues de ^ano- de cerca de 300 em 1986/ cao junto a essa parcela da po- secretaria 
vera Lucia Marques de |

Z 0-7 . r nulacio O NenadestA realimn. Araujo, a procurar a acupuntura
; 87. 0 atendimento cresceu ano pumgao. u rjepaa esta reanzan- para 

tratar a alergia de sua filha Kf ¦* §s ano. chegando a quase $)0 no- ° 
J 

® «aSos o,^ curso Luiza, 
de 6 anos. "Fui a diversos * iiBB^HrafwiT' I

; :vosusuarios atendidos em 1995. 
r s b idi pr fii ro^ieos e nenhura romqjiiin re-

mento relativo e absoluto da com dependentes. sos 
antibioticos e nao ter resiilta-

dos, Vera decidiu procurar um
¦ Teste para detectar maconha tratamento alternativo e alem da "* W&rT^

£. Gostaria de saber se existe algum tendem a sair do nosso corpo. acupuntura tambem optou pelo
¦* teste para provar que a pessoa ja Sendo assim. nao ha residuos uso de ervas chinesas. 'A Luiza
X usou drogas pois fiquei sabendo que persistam no organismo por melhorou muito^ Atualmente so ^
» que a maconha possui uma sub- mais de uma semana. laQo a manutengao de tres em tres
? tancia que fica armazenada no No caso especifico de usua- me^s , dtz.

| 
omanfc.no d» r Wo por quatro rios da maconha. indica-sc om JT^JS^SIT liSM^SBTISX^ Sicm^osSibM^S anos. Caso seja vcrdade, como exame de sangue para medir dU1JI" as a^umas [hjuliii as « '

- este exame e onde pode ser feito? teor de tetrahidrocanabinol, sustar ou machucar as cnangas, o

£ Olivia Perim Galvao, Castelo, principio ativo da maconha. Es- diretor do Instituto de Acupuntu-
S- ES: te tipo de exame He ser feito £*> *">?* J»nc,tr?» R°*

; iQuem responde e o farmaco- em qualquer laboratorio. nHivmar n'fn^d/nriinii^inrn I
logista Roberto Scares de Mou- Vale lembrar, no entanto, jeSbilidade de cada crian9a".

j ra. professor da Universidade do que ha vanos tipos de maconha, Para as -Qucim, que geralmente
5 Estado do Rio de Janeiro: mais fortes ou mais fracas c que, tim mw)0 jor i ;nHica-
i E pouco provavel que se pos- quanto mais fraco for o tipo dTi^Upo tS^tc dc a^ulS,
I sii detectar a presenga de algum usado pelo paciente, menor sera n50 penetra na pele e apenas
[ .tipo de droga a menos que tenha a probabilidade de se detcctar pressiona o ponto da acupuntura.
^ iido ingerida em grandes quanti- algum rcsiduo no sangue desse 0utra op?5o para as crian?as»¦•dades, porque as substancias usuano. mais xns^i& aCupuntura com
k 'a.

^Tartas 
par.i tila \cvao dcvcm wr enviadas paru a coluna Dr^as. da Ediloru dc Ciincia do

, JORNAI, DO BRASH.. Avtnida Btuiti 500, 6* andar, SJo Crist6v3o ¦ CEP :fW49-900, Rio de
N Janciw. On (via Internet: cieoclajbiu (rip.com.br
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Substancias presentes nos vegetais

Alimento Fitobioquimico Efeito
Tomato, conoura. Cumartnas A|uda a prevenir
abacaxi. pimentflo cSncer de mama e
morango leucemia
Repolho. nabo, Isoiiocianatos Inibe cancer do
mostarda pulm^o
Morango. uva Acido elagico Melhora o aspecto
framboesa da pele
Cebola e alho Alicisteina Bloqueia processo

 in(lamat6rio ->
Brocoiis, couve-flor Sultorane Previne cancer de
couve-do-bruxelas mama e cOton

DROGAS

Consumo cresce entre Jovens
Tenho percebido que o número de
jovens que consome drogas está
crescendo cada vez mais. Existe
alguma pesquisa sobre esse as-
sunto ou isso não é verdade? Te-
nho medo que meu filho, que tem
13 anos, se envolva com drogas.
Leticia Amorim, Rio de Janeiro.
¦Quem responde é o psiquiatra
Marcelo Cruz, do Núcleo de Es-
tudos e Pesquisas em Atenção
ao Uso de Drogas (Nepad):

O Nepad, núcleo da Uni ver-
sidade do Estado do Rio de Ja-
neiro (Ueij) que oferece atendi-
mento a usuários de drogas e
seus familiares, realizou levanta-
mento dos registros de pacientes
atendidos para avaliar possíveis
modificacòes no consumo de
drogas.

Entre os resultados encontra-
dos chama a atenção o aumento
progressivo do número de pa-
cientes novos atendidos a cada
ano: de cerca de 300, em 1986/
87, o atendimento cresceu ano a
ano, chegando a quase 600 no-
vos usuários atendidos em 1995.
Um aumento de 100%.

Outro fato importante è o au-
mento relativo e absoluto da

parcela de adolescentes atendi-
dos. O percentual de 13% subiu
progressivamente chegando a
22% do total de usuários novos,
no ano passado.

Em relação à idade de inicio
de uso da cocaína, verificamos
que houve uma queda da idade
do primeiro contato. Em 1986/
87 a média de idade de início do
uso de cocaína dos adolescentes
que chegavam à instituição era
de 15.2, caindo para 14,1 em
1995.

Todos esses dados sugerem
que houve um aumento do con-
sumo entre os jovens, mas não
significa que seja nessas propor-
ções, pois foram pesquisados
apenas os jovens que procuram
ajuda.

Todos esses dados chamam a
atenção para a necessidade de
incremento das ações de preven-
ção junto a essa parcela da po-
pulação. O Nepad está realizan-
do desde 20 de agosto, o curso A
clinica tias toxicomanias que visa
dar subsídios a profissionais de
saúde e a aqueles que trabalhem
com dependentes.

Teste para detectar maconha
Gostaria de saber se existe algum tendem a sair do nosso corpo.
teste para provar que a pessoa já
asou drogas pois fiquei sabendo
que a maconha possui uma sub-
tância que fica armazenada no
organismo do usuário por quatro
anos. Caso seja verdade, como é
este exame e onde pode ser feito?
Olivia Perim Galvão, Castelo,
ES:
¦ Quem responde è o farmaco-
logista Roberto Soares de Mou-
ra, professor da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro:

É pouco provável que se pos-
sa detectar a presença de algum

."tipo de droga a menos que tenha
•iklo ingerida em grandes quanti-
vdades, porque as substâncias

Sendo assim, não há resíduos
que persistam no organismo por
mais de uma semana.

No caso especifico de usuá-
rios da maconha, indica-se um
exame de sangue para medir o
teor de tetrahidrocanabinol,
principio ativo da maconha. Es-
te tipo de exame pode ser feito
em qualquer laboratório.

Vale lembrar, no entanto,
que há vários tipos de maconha,
mais fortes ou mais fracas e que,
quanto mais fraco for o tipo
usado pelo paciente, menor será
a probabilidade de se detectar
algum resíduo no sangue desse
usuário.

Varias para esla sevao Bcvcm wr enviadas pata a coluna Drogas, da Edilona dc Ciíneia do
l JORNAL DO BRASIL. Avenida Brasil, 500, 6* andar, Slo Cristóvão ¦ CEP MWMOO. Rio de

Janeiro. Ou pela Internet: clenclajli >i lrip.com.br
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Acupuntura ajuda crianças

¦ Técnica oriental trata infecções, estimula sistema imunológico e melhora alergias

RAQUEL AFFONSO
A procura pela acupuntura es-

tá crescendo cada vez mais por
um novo público: crianças e be-
bês. A opção está sendo escolhida
por pais que não conseguem um
tratamento satisfatório na mediei-
na ocidental. Para quem acha que
crianças e agulhas são incompati-
veis, existem opções sem picadas,
como a acupuntura feita com ele-
troestimulador e raio laser.

"As mães estão cansadas de
usar antibióticos para tratar das
infecções de seus filhos. Por isso,
a acupuntura está sendo mais
procurada para tratar as crian-
ças", confirma a pediatra e aler-
gista Rosiane Menezes Debatin,
especialista em acupuntura.

A descrença na medicina tradi-
cional foi a razão que motivou a
secretária Vera Lúcia Marques de
Araújo, a procurar a acupuntura
para tratar a alergia de sua filha
Luiza, de 6 anos. "Fui a diversos
médicos e nenhum conseguia re-
solver os problemas da minha fi-
lha", conta. Depois de usar diver-
sos antibióticos e não ter resulta-
dos, Vera decidiu procurar um
tratamento alternativo e além da
acupuntura também optou pelo
uso de ervas chinesas. "A Luiza
melhorou muito. Atualmente só
faço a manutenção de três em três
meses", diz.

Sem dor — Para as mães que
acham que as agulhas podem as-
sustar ou machucar as crianças, o
diretor do Instituto de Acupuntu-
ra do Rio de Janeiro (IARJ), Ro-
berto Leal, garante: 

"É só saber
adequar o tipo de acupuntura à
sensibilidade de cada criança".
Para as pequenas, que geralmente
têm medo de sentir dor, é indica-
do um tipo diferente de agulha,
que não penetra na pele c apenas
pressiona o ponto da acupuntura.

Outra opção para as crianças
mais sensíveis é a acupuntura com

Luiza, de 6 anos, melhorou de sua alergia e dispensou os antibióticos

raio laser. "O soft laser, com baí-
xa potência, estimula a circulação
no ponto meridiano e tem o mes-
mo papel das agulhas. A desvan-
tagem è a intensidade menor da
pressão", explica Roberto.

O eletroestimulador — apare-
lho com a ponta dc metal que
estimula o ponto meridiano — è
outro método usado pela acupun-
tura. "O aparelho não fura a pele
e a corrente elétrica estimula o

ponto correspondente", explica
Rosiane, que adota esse tipo de
tratamento. A médica conta que
cuida até de recém-nascidos, so-
bretudo a partir dos seis meses,
época em que estão mais susceti-
veis a infecções.

As principais doenças tratadas
pela acupuntura são as infecções
respiratórias e problemas imuno-
lógicos. Rinite, sinusite e asma
são as que obtêm mais sucesso,

Tudo sem medicamentos. Segun-1
do Rosiane, os resultados são
imediatos. "Dá 

para notar a dite-
rença após a primeira aplicação."

A empresária Maria Tereza
Borges da Fonseca Azeredo. 40
anos. mãe de Eduardo. 5, decidiu
fazer a acupuntura em seu filli»
logo na primeira crise de asma,
quando tinha 6 meses. "Ele mÇ-L
lhorou na hora", conta. Marlif
Tereza preferiu buscar ajuda iw
acupuntura depois de percorrer oç
consultórios de médicos alopatas,
sem sucesso, com a filha mais vej>
lha, que também é asmática.
Atualmente, Eduardo faz apenas
a manutenção do tratamento!'"Ele nunca mais teve uma crise." •

Algumas pessoas procuram á
acupuntura como prevenção de
futuras doenças. A bióloga Liliàn
Sumie Guibo, 37 anos, levou o.V
filhos Fábio, 5, Hélio, 10, à acu-
puntura mesmo sem eles estarem
doentes. "A técnica ajuda a equi-
librar a energia e aumenta a imu-
nidade do organismo", conta Li:
lian. Ela também quer evitar q,
estresse do filho mais velho, que
está fazendo diversas atividades
ao mesmo tempo.

Casos graves — Mas casos
mais graves, como a mielomeniu-.
goceli. doença neurológica em.
que a criança nasce com os nervos
da coluna expostos, também po-
dem ser tratados com a técnica,
oriental. A acupunturista Rosiaw
tem conseguido ótimos resultados
no tratatainento de crianças viú»
mas da doença. "A eletroacupun-
tura tem ajudado bastante essas
crianças junto com a fisiotera-
pia", conta. Os resultados dcs.su,
tratamento, único no Rio, vai ser
apresentado no 34" Congresso
Mundial de Saúde e Terapias,
Complementares, que será reali-
zado entre 27 e 29 de outubro na
Universidade do Estado do Río
de janeiro (Uerj).

Mais saúde em cápsulas de clorofíla
•a* lamar IrtnKnr

ATENDIMENTO INTEGRAL DURANTE 24 HORAS

246 6060
RUA DÔMA MARIANA, 219 BOTAFOGO #>ABX 537 4242

DANIELA PALLADINO
Uma dieta balanceada já pode

ser facilmente obtida a partir de
uma simples combinação de pilu-
Ias. Substâncias químicas encon-
tradas em verduras, frutas e legu-
mes estão sendo usadas — de for-
ma concentrada e em cápsulas —
para reequilibrar o organismo,
evitar doenças como o câncer e
retardar o envelhecimento. São os
chamados fitobioquimicos, pre-
sentes em vegetais que contêm
clorofila — substância responsá-
vel pela fotossintese nas plantas.

As novas cápsulas acabam de
chegar ao Brasil pelas mãos do
nutricionista paulista e engenhei-
ro orgânico Wilson Camargo."Cada 

pilula eqüivale a quatro
copos de suco clorofilado —
quantidade recomendada para
consumo diário. Associada a cin-
co porções de alimentos entre fru-
tas. legumes e verduras, esta me-
dida funciona como a melhor pre-
vençáo contra o enfraquecimento
e o envelhecimento precoce do or-
ganismo", diz Camargo.

Sucos clorofilados — Os
chamados sucos verdes ou cloro-
filados são elaborados á base dc
verduras e legumes ricos em do-
rofila e concentram alta dosagem
de fitobioquimicos — antioxidan-
tes que aluam como nutrientes de
alto teor energético — agindo nos
músculos e nervos do organismo,
tornando-o menos suscetível a
doenças e aumentando sua sensa-
ção de bem-estar.

Os fitobioquimicos — que ati-
vara um grupo de enzimas que
fabricam anticorpos capazes de
deter processos cancerígenos —
também fazem sucesso na mediei-
na esportiva. "Hidratam, desinto-
xicam, energizam, tonificam os
músculos e combatem o envelhe-
cimento precoce produzido peto
estresse e radicais livres", explica
Camargo.

O nutricionista acrescenta que
os efeitos dessa dieta balanceada e
inovadora — seja através dos su-
cos ou das cápsulas — podem ser
\ istos rapidamente: "A mudança
orgàrrra gerada por essa alimen-

CONSULTORIO

Operação para miopia

tação é impressionante. A pele ga-
nha brilho e vivaádade, os mús-
culos se tonificam naturalmente e
o corpo fica mais flexível".

Vale lembrar, no entanto, que.
mesmo sendo benéficos para o or-
ganismo, os sucos verdes não de-
vem ser ingeridos indiscriminada-
mente e. muito menos, feitos de
qifijquer jeito. Existem dosagens

apropriadas e misturas recomen
dadas, não somente para obter
um melhor efeito terapêutico, mas
também para que os sucos adqui-
ram um paladar mais agradável.

Camargo sugere uma receita
para quem prefere os alimentos \n
natura às cápsulas. Para preparar
um suco rquvcnescedor h^su co*"focar os seguintes ingredientes no

liqüidificador: uma xícara de chã
de broto de aveia, uma xícara ác
chã de broto dc trigo, uma xícara
de chá de broto de aspargo. uma
xícara de chá de espinafre cru.
uma colher de sopa de farelo tk
tnço e oito copos de água. Pode-
se adoçar a gosto com licor eno-
mático de frutas, mel. melado mic JLr'''

\v |X-rgunSA« Jcvrm ver tmuducom oeme compkto. endereço e leirfone poira o JORN U DO
HRVSIL Fiitori» Saàdr ( Mnücicj wçio Coewltóoe — Amada Br»ü. 566. 6* iodar — São'• t mtõ<io — CEP 2094*406, R» dt Jawtro. Oo pela Internet: cmríajH» trip.toB.br (nfytô
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i Sou míope, adoro praticar espor-
tes e uso lentes de contato. Mas a
cada dia consigo usá-las menos
tempo. Já tentei adaptação com
lentes de vários materiais mas o
problema continua. Gostaria de
me operar, mas tenho medo de' 
que, após a cirurgia, tenha que
restringir as minhas atividades fi-
sicas. Isto é verdade? Su/aua Lo-

j^pes, RJ.
{I^JiQuem responde è o oftalmolo-
f'gista Paulo César Fontes:
5f Algumas pessoas podem de-
?£ senvolver intolerância a lentes

de contato a pos algum tempo de
5* uso, o que parece ser o seu caso.

Dependendo do grau de miopia
5». e ou astigmatismo, existem duas
> possibilidades cirúrgicas para a

sua correção.
«*¦ Uma delas é a ceratotomia

radial e o cxcimcr laser, ambos
realizados na córnea, que ò a

»: parte mais anterior e transpa-
£ rente do olho. Um detalhe a cs-

clarecer é que a córnea é para o
< olho o que seria o vidro para o

relógio.
I; A ceratotomia radial e restrita a
íj graus mais baixos de miopia, ge-
•I ralmcnte até 4 dioptrais. Já o

excimer laser sc aplica a pratica-
I* mente todos os graus,
jf Na operação de ceratotomia

radial são realizados cortes pro-
fundos na córnea (cerca de 90%
a 95% de sua espessura) para
que se produza o efeito desejado
c. portanto, estas se tornam fra-
gilizadas principalmente a im-
pactos no pós-operatório.

Com o excimer laser, realiza-
se uma Ibtoablação superficial,
controlada computadorizada*
mente, permanecendo a córnea
com a mesma resistência de an-
tes. Para usar uma imagem que
você possa entender melhor, o
laser modificaria a superfície
corneana, evaporando as suas
camadas mais externas, sem fa-
zer cortes, de tal maneira que. ao
final, esta tivesse seu poder de
refração dimunuido exatamente
do seu grau de miopia e/ou as-
tigmatismo.

O que o laser faz é tornear
uma lente no próprio tecido cor-
neano. Ambas as técnicas são
válidas e praticadas em todo o
mundo mas meu ponto de vista
pessoal e que o excimer laser
deverá ser usado cada vez mais,
enquanto a ceratotomia radial
ficará restrita a locais onde mé-
dicos e pacientes não tenham
acesso ao laser. Converse com
seu oftalmologista a este respei-
to.

A ingestão da clorofila presente em tra: mais energia e dá viço à pt'le
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pela experiência, o engenheiro
agrônomo Jerònimo Fávero, diz
que já havia a expectativa, çoníirf
mada este ano, de que os frigorill-
cos começariam a pagar pelo valor
da carcaça (carne e ossos) dos sui-
nos e não mais pelo peso do animal
vivo.

Com o resultado obtido no cru-
zamento das três raças de suínos, é

cruzamento de três raças (Hamps-
hire, Duroc e Pietrain). O porco
apresenta maior quantidade'de car-
ne nobre na carcaça e menos gor-
dura, garantindo maior rendimento-
industrial.

A Embrapa Suinos e Aves. se-
diada em Concórdia, Santa Catari-
na, começou há quatro anos a pes-
quisar o produto. 0 responsável

I UKNANDO LADEIRA
A[J6ncia JB

BRASÍLIA — A Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) está lançando um novo
tipo de suíno, o chamado "porco
dict". ou "porco light", no dia 30
dc agosto, na Expointer, em Esteio
(RS). O novo macho suíno híbrido,
denominado MS 58, c resultado de

possível conseguir 3% a mais de
carne nobre e um menor índia* de
gordura. Estes 3%, diz Fávero, re-
presentam para o produtor um ga-
nho de RS 2,20 por animal vendido
aos frigoríficos.

O resultado, no entanto, só é
obtido se o MS 58 (macho suíno
híbrido), que é um reprodutor in-
dustrial, cruzar com uma fêmea F1

(híbrida industrial), que tem cerca
de 12 filhotes em cada cruzamento.

De acordo com Fávero. a repro-
dução da nova espécie será realiza-
da por meio de contratos de trans-
ferência de material genético. Para
isso, a empresa de pesquisa fornece-
rá matrizes que serão usados para a
reprodução em diversas granjas

brasileiras.
A Embrapa já fechou o primeiro

contrato com dez granjas comer-
ciais de produtores associados à
Cooperativa Central do Oeste de
Santa Catarina (Coopercentral); se-
diada em Chapecó, para onde io-
ram enviados 22 machos c 122 lê-
meas para multiplicação.

Ecossistema

da fronteira

é 
preservada

ALEXANDRE MANSllR

O turismo é a vocação natural
dc uma área de 22 mil quilôme-
tros quadrados no norte de Ro-
ntinia. na fronteira com a Vene-
zuela. Essa é a primeira conclusão
do projeto de zoncamento econò-
mico e ecológico que a Compa-
nhia de Pesquisa e Recursos Mi-
neirais (CPRM) está fazendo.'""Estamos 

fazendo um planeja-
mento dc como utilizar economi-
camente a área, dentro dc uma
perspectiva que preserve a ccolo-
gia local", explica Jorge Hausen,
do CPRM. "E 

preciso saber onde
é possível colocar uma indústria,
uma atividade de garimpo ou um
vilarejo antes que ocorram as tra-
gédias que marcaram a ocupação
de' outras áreas na Amazônia",
conta.

* O projeto è executado pelo
CPRM, com apoio financeiro do
Ministério do Meio Ambiente e
da Organização dos Estados
Americanos (OEA). Os técnicos
dividirão a área. com dimensões
equivalentes ao estado de Sergipe,
cm zonas produtivas c regiões es-
peciais, onde as atividades econò-
micas são restritas.

Para fazer o levantamento, o
CpRM está cruzando informa-
çòes obtidas por terra, em várias
expedições ao local, c dados inter-
pretados a partir dc imagens aé-
real de satélites ou de aviões. A
empresa Tecmin, na Venezuela,
está fazendo um levantamento
complementar, do outro lado da
fdünteira,

: 
"Boa 

parte da região deve ser
(jhipregada unicamente para o
«amado ecoturismo, que preser-
Vi», as belezas naturais", explica
Ipusen. "O 

governo brasileiro
$frr tomar a iniciativa de ordenar
«ocupação desse território. Por
üwu, já está oferecendo que a
yjRM também faça um zonea-
rtHfnto na região de fronteira den-
trr» do território da Venezuela e
da Bolivia". conta o técnico.
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Bioinseticida

mata apenas

o mosquito

JOSt MITCHELL
K)RTO ALEGRE — Neste fim

dc semana, a Empresa Brasileira
dc Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa) lança um bioinseticida que
controla e mata o mosquito urba-
no, sem a necessidade de produtos
químicos são nocivos á saúde e ao
meio ambiente. O produto, natu-
ral, é feito de água de levedura e
tk uma bactéria, a Bocillus sphtu•-
fina, e é oito vezes mais barato
Ijue os normalmente utilizados
pela população.• O produto tem. na sua compo-
siçáo. água dc levedura, derivada
de um subproduto de destilarias
ou de fábricas dc aguardantes.
tornando fácil a instalação de fa-
Vicas de bioinseticidas em todas
as diversas regiões brasileiras. O
bioinseticida já foi testado com
sucesso em Brasília c em Vitória
(ES) e agora é lançado comercial-
mente.

O produto, denominado Sphe-
nco. segundo o dono da empresa
Gcratec. João Abrão. é aplicado
nos locais onde os focos dos mos-
quitos se localizam. A larva do
mosquito se alimenta da bactéria
e morre, entre seis e 48 horas após
sua ingestão. "Na 

pratica é como
se o mosquito não nascesse", dia
ioào Abrão. A produção inicial
stfrá de 8 mil litros do produto.
DeA*nas de prefeituras brasileiras

•ja se inscreveram para adquirir o
produto

SERVIDORES E ESTAÇÕES COMPAQ
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¦ Novo suíno híbrido de três raças apresenta menor quantidade de gordura, garantindo maior rendimento para os produtores
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Epidemia de Aids se feminiliza no Brasil

W Doença, que atinge

|ahrício marques
: SÃO PAULO — Há dez anos.

quando a epidemia da Aids dava
áius primeiros sinais no Brasil, o
ijúmero de homens contaminados
i)ra 35 vezes maior que o das mu-
lheres. A doença, naquela época,
foi associada a três grandes gru-
lios de risco (os homossexuais, os
fjemofilicos e os usuários de dro-
íjas injetáveis) e, não por acaso,
rotulada de "peste 

gay".
> Aprendeu-se penosamente na
Vitima década que a Aids não
(fccolhe alvos fixos. E quem mais
íjpfreu com esse aprendizado lo-
riam as mulheres. Em cidades co-
mo São Paulo, já existe uma mu-
ijicr contaminada para três ho-

!'iens. 

Segundo projeções, o qua-
ro evolui rapidamente para uma
aridade só registrada nos países"ricanos.

uma mulher para cada três homens em São

r,

A Aids atingiu arca de 80 mil
brasileiros, e já matou quase a
metade deles. Avalia-se que 500
mil pessoas estão contaminadas
no país, mas ainda pão manifesta-
ram os sintomas da doença. Para
quem ainda acha que Aids é pro-
blema dos outros, a má notícia é
que muitas mulheres contamina-
das são pessoas comuns, donas-
de-casa, empregadas domésticas.
Prostitutas ou mulheres com vida
sexual promiscua já não são
maioria, talvez porque, conscien-
tes do risco, tenham se prevenido.
Cerca de 45% das mulheres pau-
listanas contaminadas nos últimos
anos pegaram a doença de um
parceiro sexual único e fixo, o ma-
rido ou o namorado. Expuseram-
se ao vírus, muitas vezes sem sa-
ber que o parceiro era bissexual.
usuário de drogas ou promiscuo.

Livro — A tragédia silenciosa
destas brasileiras é analisada no
livro Quebrando o Silêncio - Mu-
lheres e Aids no Brasil, com estu-
dos e artigos organizados pelos
antropólogos Richard Parker e
Jane Galvão. da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (Uerj)."Em lugar nenhum do mundo
aconteceu uma feminizaçào tão
rápida da epidemia", dizem Par-
ker e Galvão. "A Aids entre as
brasileiras apresenta-se como
uma epidemia fora de controle, e
as possibilidades de reverter essa
situação parecem pouco prová-
veis", afirmam. O livro é uma
compilação de pesquisas e artigos
sobre o tema. Trata-se da primei-
ra referência sobre o problema,
que já freqüentou as manchetes
de jornais quando se soube da
contaminação das atrizes Sandra

Paulo, caminha para uma paridade em ritmo inédito no mundo

Perfil feminino
Situação de risco das mu-
lheres contaminadas
(Pesquisa feita com 2.759
mulheres contaminadas
no Estado de São Paulo
entre 1983 e julho de 1992)
Heterossexuais 25,9%
Parceiras
de bissexual 3,1%
Parceiras de usuários de
drogas injetáveis... 15,3%
Transfusão
de sangue 6,8%
Usuárias de drogas
injetáveis 29,3%
Usuárias de drogas
injetáveis e parceiras
de usuários 11%
Prostitutas 1,6%
Outros 0,3%
Ignorados 6,7%

Bréa e Cláudia Magno.
Há uma teia resistente que sub-

mete as mulheres ao risco. A dili-
Culdade maior é fazer as mulheres
com parceiros fixos usarem a cami-
sinha. o método mais seguro para
evitar a Aids. Na melhor das hipó-
teses, o preservativo é cogitado pa-
ra prevenir uma gravidez indeseja-
da. Mas se as mulheres tomam
outras providências para evitar a
concepção, o preservativo é despre-
zado como se o espectro da Aids
não existisse. Um estudo das pes-
quisadoras Regina Barbosa, do
Rio de Janeiro, e Wilza Villela, de
São Paulo, entrevistou 184 mulhe-
res não esterilizadas. Dezessete por
cento delas usavam preservamos.
Também foram ouvidas 174 mu-
lheres esterilizadas. Nenhuma usa-
va camisinha. "A epidemia da Aids
remete para a necessidade de re-

pensar os programas de planeja-'
mento familiar, para incorporar es-,
sa nova realidade", dizem as auto-
ras. ;

Monogamia — O grande pro
blema, constata o livro, é que 01
conceito de "sexo seguro", criado.;
pelos homossexuais e disseminado-
para as outras pessoas, dificilmente,
atinge as donas-de-casa. Numa re-
lação supostamente monogàmica.!
falar de Aids e preservativos é le- ¦
vantar a sombra da infidelidade. F.
quem atira a primara pedra assu-,
me o papel de suspeito. "É difícil
ensinar prevenção a um vasto gru-1
po de mulheres heterossexuais,¦_
porque elas não têm idéia das prá-
ticas de seus parceiros e. mesmo sej
tiverem, não tem o poder de mudar
estas práticas", diz a pesquisadora'1
Donna Goldsteiti em seu artigo O
lugar da Mullu r no Discurso sobre a'

I ú/v.

Roberto Faustmo — Sâo Paulo
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NAIR

"O 
hospital

trata mal»
1

ás pessoas"

SÀO 
PAULO —• Doente de

Aids há cinco anos, a pedagdf
jh Nair Brito viu a morte de fren-
tp. mas conseguiu driblá-la. Há
dois meses, ela internou-se num

Íospital 

de São Paulo bastante
oente. A contagem das células
D4, que comandam as defesas

do organismo, baixara para escas-

Íis 
oito células por milímetro cu-

ico de sangue. Uma pessoa sau-
dável tem pelo menos 800 células,
aem vezes mais do que Nair. Na
prática, sua imunidade fora no-

cauteada e até um prosaico res-
friado era uma ameaça de morte.

Nair estava mal, mas agarrou-
se á esperança dos inibidores de
protease. drogas experimentais
que. segundo pesquisas recentes,
conseguem eliminar boa parte dos
virus da circulação sangüínea. Foi
atrás destas drogas, mas descobriu
que não teria acesso a elas. Sem
dinheiro para comprá-las nas im-
portadoras de medicamentos, sou-
be que não as conseguiria nos hos-
pitais públicos. Militante do Gru-
po de Incentivo á Vida, que reúne
portadores do virus em São Paulo.
Nair decidiu ir á Justiça. Conse-
guiu uma liminar, pela qual a Se-
cretaria da Saúde de São Paulo foi
obrigada a lhe dar as drogas. Ela
fez recentemente um exame de
sangue, que mostrou como o re-
médio lhe fez bem. A contagem de

CD4 subiu de oito para 154 célu-
Ias. "Nosso 

grupo estava acostu-
mado a processar os planos de
saúde que não cobrem despesas
com a Aids, mas ninguém tinha
pensado em acionar o Estado",
diz ela. "Os hospitais públicos tra-
tani mal as pessoas, e a gente acei-
ta, como se isso fosse uma coisa
natural". Depois de Nair, 15 por-
tadores do HIV conseguiram limi-
nares e estào recebendo a droga.

Nair è funcionária pública, mas
está afastada de seu trabalho por
causa da Aids. Vive do que recebe
de auxilio-doença. Seu trabalho
no grupo consiste em reunir mu-
lheres portadoras do virus em gru-
pos de ajuda mútua em várias ci-
dades do estado. "O 

grande bene-
ficio destes grupos é que eles com-
batem o isolamento e fica menos
penoso enfrentar o monstro".

MARCIA CRISTINA

"Meu 
marido

não 
queria

a camisinha"

SÃO 
PAULO — Faz três anos

e meio que Márcia Cristina
Silva. 39 anos. descobriu que tem
Aids. Casada com um estivador
do Porto de Santos viciado em
drogas injetáveis. Márcia resolveu
fazer o teste de Aids no inicio de
1993. Não usava camisinha e te-
mia que pudesse estar contamina-
da. O teste deu positivo. A doença
logo eclodiu, nus ela não desfez o
casamento. "Nào dá para culpar o
meu mando, porque eu sabia que
ele se drogava e desconfiava que

estava correndo risco", diz Már-
cia. "Eu ainda gosto muito dele. A
gente dorme na mesma cama, mas
nunca mais tivemos nada desde
que eu soube da doença. Parece
que eu fechei essa porta do sexo.
Nào estou disposta a sair de casa,
nem ele também. Tenho um filho
de 18 anos. que gosta muito do
meu marido, seu padrasto".

Mareia, o marido e o filho mo-
ram numa casa na cidade de Praia
Grande, na Baixada Santista. Ela
trabalhava como secretária de
uma empresa, mas se aposentou
por invalidez quando a Aids co-
meçou a se manifestar. Hoje, ela
está com a imunidade muito com-
prometida e internou-se numa ca-
sa de apoio a portadores do HIV
mantida pela prefeitura de Santos.
O mando, de quem ela pegou o
virus. ainda nào tem sintomas da

doença. Tampouco aceita falar so»
bre o assunto. "Quando aparecem
noticias sobre a Aids. ele desliga qTV. Diz que eu nào tenho nadai
que essa doença nào existe. Qué
ele também está contaminado;
mas nào tem nada e continua a
trabalhar normalmente."

Márcia diz que perdeu as cspe>
ranças: "Nào acredito que eu pos?
sa me beneficiar com essas nova$
drogas". Mas, pedagogicamente.
usa sua tragédia para mostrar 4
seu filho os riscos da doença,"Sempre digo a ele: se você usai
drogas, pode terminar como seu
padrasto. Quando sai à noite, co4
loco uma camisinha em seu holsoi
Eu queria ter usado camisinha,
mas meu mando nào aceitava. Di-
zia que era ruim, como chupar
hala com papel".

flARIA DAS DORES

"A 
força de

iuinha mãe
I '

iue comove"

ÍP AO PAULO — Maria das
O Dores do Amaral passou três
ànos e meio confinada num presi-
fio da cidade de Cubatão, conde-
aada por uma tentativa de homici-
dio. Na penitenciária, ela e outras
ires companheiras de cela compar-
tolhas am drogas injetáveis. Das
quairo. Maria das Dores è a única

viva. Ela tem Aids, a doença quematou suas amigas. Meses atrás,
ela viu morrer Adriana, rompa-
nheira de cela de quem pegou a
doença. "Ela disse: você deve me
odiar por eu ter te passado essa
doença. Eu respondi: que nada!
Vocè nào teve a intenção. Além do
mais. você nào me obrigou a to-
mar a droga. Tomes porque quis",diz Maria das Dores.

Aos 42 anos de kiade. Maria
vive com a màe e um irmão numa
casa na cidade de São Vicente,
litoral paulista. Já teve meningite,
e esta com a saúde bastante debili-
tada. Mas ainda consegue manter
o bom humor. Não tem mais em-
preso fixo mas. quando a saúde

permite, e o tempo ajuda, pega
uma caixa de isopor, enche de san-
duíches e refngerantes. e sai pelas
praias de Santos para ganhar um
dinheirinho. Também faz arranjos
para uma floricultura. Está orga-
nizando uma passeata de portado-
res do HIV. para pedir o auxilio-
doença do INSS. "Se a gente nào
lutar pelos nossos direitos, quem
vai lutar?", pergunta. O que mais
a comove è a força que sua mãe,
de 74 anos. lhe transmite. "Às ve-
zes eu chego em casa derrubada, e
ela vem me consolar. Ela sabe que
eu tenho a doença, e deve ficar
muito triste. Mas não passa essa
tristeza. Só tem carinho", diz Ma-
rui das Dores.

EL1SABETE

66
Falavam

que era a

peste gay"

S 
ÃO PAULO—A carioca Eli-
sabete Santos, hoje com 35

anos, nunca pensou que estivesse
vulnerável à Aids. "Falavam 

que
era a peste gav. Nào achava que
isso pudesse acontecer comigo",
diz. Aconteceu. O homem com
quem Ehsabete viveu durante dez
anos transmitiu-lhe a doença O

diagnóstico veio em 1992. Ela se
sentia fraca, tinha problemas in-
testinais e dores de cabeça. Procu-
rou um médico, que encomendou
o exame de sangue. O parceiro de
Elisabete morreu há menos de um
ano. e ela ficou sem saber comoeie
se contaminou. "Ele era muito
mulherengo. De\e ter sido com
alguma mulher da rua", afirma.

Empregada doméstica na rida-
de de Santos, litoral paulista. Eli-
sabete precisou parar de traba-
lhar. Conseguiu esconda a doença
do patrão, mas teve de deixar o
emprego. Faltavam-lhe as forças
Separada do parceiro, ria chegou
a vi\er nas ruas de Santos. Hoje.
está recolhida numa casa de apoio

a doentes de Aids mantida pela
prefeitura santista. Ja teve docn*
ças oportunistas, como a tubercu'
lose. e nào consegue superar uni
estado de revolta. "As vezes, aebo
que seria melhor que eu morressf
logo. para es.se sofnmento termè-
nar. Ha pouco tempo, fiquei mui-
to mal. Estava internada num hov
pitai. Resolvi me suicidar. Nã^
agüentava mais. Mas não tive forr
ças nem para isso". Ela tem lem»
brado de sua infância, o que piorá
seu estado de espínto "Nasci ná
Rio de Janeiro, mas me afasta dl
família ainda menina. Eles mi
abandonaram quando eu tinha \
anc . e vim sozinha para São Pa



saude c acjucle

que 

esta sempre

ao seu lado.
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Isto é sinal

de saúde.

Encontrar o melhor seguro saúde é muito fácil: no Rio de Janeiro, o Saúde Bradesco tem uma filial 10 sucursais e

31 concessionárias autorizadas, além de 125 agências do Banco Bradesco para você não precisar ir longe. Melhor do que isso,

é só chegar lá e descobrir que ele ainda oferece sempre uma opção adequada às suas condições e às necessidades de sua família.

Filial

Rio de Janeiro
Praça Pio X, 79 - Centro
Tel.: 296-411!

Sucursais

Bonsucesso
Av. Nova York, 105
Tel.: 270-99%

Campos
Rua Dr. Lacenla Sobrinho, 37 • pane - Centro
Tel.: (0247) 23-1779

Copacabana
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 1155 • loja A
Tel.: 267-5441

Freguesia
Estrada de Jacarepaguá, 7725 - loja A - Jacarepaguá
Tel.: 447-7000

Mal. Floriano
Av. Marechal Floriano, 45 - Centro
11° (sala 1101), 12° e 13° andares
Tel.: 223-4248

Méier
Rua Dias da Cruz, 490 - loja A e sobre loja
Tel.: 595-5516

Niterói
Av. Emani do Amaral l*eixoto, 211
5* andar - Centro
Tel.: 620-0633

Petrópolis
Rua Raul de Leoni, 3 - parte - Centro
Tel.: (0242) 42-6935

Teresópolis
.-h. José Joaquim de Araújo Regadas, 53 • Centro
Tel.: 742-8900

Volta Redonda
Rua Quarenta, 20
salas 501 a 507/601 a 607
Ed. Shopping 33 - Vila Santa Cecília
Tel.: (0243) 48-1242

Concessionárias

Assure
Rua Debret, 79 - 10° andar - Centro - RJ
Tel: 240-1173

Conserg
Av. Nilo Peçanha, 155 • salas 1019 a 1026
Centro - RJ
Tel: 220-4678

Cosseg
Rua São Francisco Xavier, 29 - Ttjuca • RJ
Tel: 567-4666

Dual
Rua São Pedro, 154 - sala 404 - Centro - Niterói
Tel: 722-0891

Exata
Av. Almirante Barroso, 91 - sala 507 - Centro - RJ
Tel: 240-5813

Ferro

j ,-Ii: Presidente Vargas, 590 - sala 1808 - Centro - RJ

| Tel: 263-3572

| LCN
Rua do Ouvidor, 97 - 9" andar ¦ Centro • RJ
Tel: 252,8080

Louro
Av. Rio Branco, 123 - sala 608 - Centro - RJ
Tel: 221-9181

\ Marquês

| Rua Debret, 79 - U9e 12° andares
Centro - RJ
Tel: 297-3993

Rua 4, 158 - Volta Redonda
Tel: (0243) 42-4151

M&M Assistencial
Rua Francisco Real, 924 - Bangu - RJ
Tel: 338-8088

Power
Av. Rio Branco, 114 - 9Qandar- Centro - RJ
Tel: 252-6846

Precaver
Av. Ernani do Amaral Peixoto, 875
Centro • Niterói
Tel: 620-5010

RL
Av. Rio Branco, 131 - 6° andar - Centro - RJ
Tel: 221-9311

Santeé Rio
Rua Dr. Athayde Pimenta de Moraes, 210
Centro - Nova Iguaçu
Tel: 667-1258

Siciliano
Rua da Quitanda, 199 - Cob. 01 - Centro - RJ
Tel: 223-1255

Tliaís
Rua Irmãos D'Ângelo, 47 - Centro - Petrópolis

! Tel: (0242) 42-6350

Top
Rua do Rosário, 99 - 3e andar - Centro - RJ

I Tel: 224-7785

Trust
Rua Treze de Maio, 41 - salas 11011/1102
Centro - RJ
Tel: 240-7806

Mdda & Saúddc
Rua da Quitanda, 199 - sala 905 - Centro - RJ
Tel: 233-7620
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Adriana Loreli — 31/12/92

U1LHERME DE PADUA

Joio Cefquaira — 9/3/96

OS PERSONAGENS

0 vilão de

um folhetim

da vida real
"IV Jí odelO. ator. assassino. I n-
1V1 tre as pessoas que acom-
panharam a carreira e com iveram
com Guilherme de Pàdua desde a
infância, em Belo Horizonte, ate
sua prisão pela morte da atri/ Da-
mela Perez. no Rio, várias são as
opiniões a seu respeito. IX' uma

'; pessoa boa. gentil e obstinada ate
um homem frio. calculista e capaz
de premeditar a morte de Daniela
só para provar à sua mulher Pau-

Ma Tomas quem ele a amava de
verdade.

Os e\-colega> de intaneia se
revoltam ao \er Guilherme com-
parado a um monstro ou a um
frio assassino. "Guilherme era um
jovem que almejava a vida artisti-
ca. mas quando tinha um amigo
que precisava de uma chance co-
mo modelo» sempre me ligava e
chegava a abrir mão de suas fotos
para dar chance ao colega", afir-
ma a editora de moda \loema
Tedesco. que lançou o ator como

-'modelo fotográfico no Jornal </t• Casa. que circula em Belo Hori-
, wonte.

No Rio. algumas pessoas o
definem como um oportunista,
capaz de se aprovimar das fxssoas

. vi saindo apenas sua carreira De-

pois do crime, o diretor da novela
De Corpo c Alma, Fábio Sabag
descrevia o ator como "uma 

pes-
soa nervosa, em estado de perma-
nente tensão, além de insegura".

A curta carreira de Guilherme
de Pádua foi marcada por papéis
que misturavam prostituição e
homossexualismo, A peça PasM-
ni, viilti e morte, na qual fazia o
papel de um garoto de programa,
lhe rendeu um prètmo de ator-re-
velacâo na capital mineira. No
Rio. conheceu o travesti Rogéria,
com quem cóntracehp uma peça
e de quem ficou amigo.

"Ele era um rapaz muito gen-
til. Fiquei chocada quando soube
o que tinha acontecido. Não acre-
dito que ele tenha feito aquilo
sozinho. A mulher dele tem culpa
e deve ser condenada também",
opina Rogeria. Foi com Rogéria
que Guilherme entrou pela pn-
rneira vez na Galeria Alaska. em
Copacabana para assistir ao show
dos Leopardos. O travesti garante
que ele nunca participou do show.
como dizem.

Três anos depois do seu últi-
mo trabalho como ator. Guilher-
me de Padua. hoje convertido á
Igreja Universal do Remo de
Deus. se prepara para a perfor-
mance mais importante de sua v i-
da: no tribunal vai interpretar o
homem casado que. ao se envol-
ver com uma amante, acaba se
perdendo numa trama planejada
pela mulher. Resta sabeir sé Gui-
Ihermc conseguirá convencer o iú-
n de que nào está apenas interpre-
tando mais um nanei

n
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Cidade

O último capítulo

¦ Julgamento de acusados da morte de Daniela Perez encerra drama que misturou ficção e realidade

te temperamental c geniosa» ^ue
discutia muito com os pais. 

'As
amigas de infância afirmam, aue
ela sempre foi meiga e compa-
nheira.

"Nós nos separamos um pou-
co quando a Paula tinha uni-16
anos. Ela começou a andar <oét
uma turma meio barra pesada",
diz uma amiga. Foi nessa época
em ,X9 — que Paula conheceu
Guilherme, então figurante da
Globo. A menina ciumenta de un-
tes passou a fazer vista grossj
para inúmeras traições e deixou
de sair com a turma.

"Ela desconfiava de muitas
mentiras dele. Além disso, o Gui-
lherme não gostava que a Paula
saísse com as amigas", conta ou-
tra amiga. O namoro sério terini-
nou em casamento. As escondi-
das, a lesta nào teve a presença de
muitos amigos. "Ele nào cdftvi-
dou porque tinha medo que'isso
prejudicasse a carreira ". lembra a
amiga.

Guilherme foi preso no dia se-
gutnte ao assassinato de Daniela
Quatro dias depois, foi a ver de
Paula. Na cadeia nasceu seu filho
Felipe — hoje com 3 .inos — e
morreu o amor pelo marido. De-
pois que Guilherme começou a
acusá-la do assassinato de Dahie-
Ia. as trocas de carinho deram
lugar j duelos e ressentimento!

No dia 24 de novembro de jffo
cas.il se separou. O primeiro en-
contro depois desse revés será na
próxima quarta-feira. Estará..em
jogo a liberdade de cada um E
eks tentarão a lodo custo colocar

outra se rompeu", diz a psicanalista Gilsa
Tarré de Oliveira.

Quando chegar ao 2" Tribunal do Júri. o
enredo das investigações sobre a morte dc
Daniela vai colocar em cena dois personagens
dignos de figurar numa novela. "Fabricou-se

uma história onde os envolvidas incorporam
um fundo novelesco. Paula e Guilherme são
vilões cspccialissimos. que passaram a fazer
parte da sociedade de espetáculos e vão pagar
por isso", avalia o psicanalista Chaim Samuel
Katz.

Tanto Gilsa quanto Chaim concordam que
a participação de Glória Perez. mãe dc Danie-
la. foi fundamental para que o crime nào fosse
esquecido. "O tempo todo, ela foi movida por
um desejo imenso dc dar um desfecho justo â
morte da filha", afirma Gilsa.

Glória procurou testemunhas, brigou pelo
endurecimento do Código Penal e encampou
outras lulas, como a das Mães da Cinelâhdia.
Foi ela que escalou personagens-chave dentro
da argumentação da Promotoria, como as tes-
temunhas dc que Guilherme atacou Daniela
num posto da Barra da Tijuca e. depois, lavou
o carro sujo de sangue em outro posto. O
lempo todo Glória queria provar que sua filha
foi morta por dois assassinos frios, capazes de
premeditar um crime brutal por causa de um
pacto de fidelidade. Queria, ainda mais, escre-
v er uma história de justiça, onde os vilões sào
punidos no final. Na quarta-feira, no entanto,
quem vai concluir a história serão os sete
jurados.

PAULA TOMÁS

Da Zona Sul

para 
cadeia

em Niterói

No 
dia 2 de janeiro de 1993.

com 19 anos e gravida de
trés meses. Paula Tomás deixou
para trás o luxo normalmente
concedido aos filhos da Zona Sul
carioca para conviver com trafi-
cantes de drogas e seqüestradores,
ao entrar na earceragem da Polin-
ter de Niterói. Filha única, criada
em Copacabana. Paula teve tn-
fãncia e adolescência repleta de
mimos e vontades

No apartamento de trés quar-
tos na Rua Júlio de Castilhos. no
Posto 6. a menina sempre foi o
centro das Jtenções da funciona-
na aposentada do INSS Mana
Aparecida Nogueira de Almeida,
de 58 anos. e de seu marido, o
jornalista Paulo Alves de Almei-
da. 60. Estudou em bons colégios
particulares da Zona Sul — \n-
glo-Americano e São Paulo —.
freqüentou aulas de baié e mglés.

Ate os 13 anos teve uma baba
Aos 15. ganhou uma linha de tele-
fone exclusiva Trés anos depois,
tinha na garagem um carro zero
quilômetro Aos 19. recebeu do
pai um apartamento para come-
çar a vida a dois com o ator Gui-
lherme de Pádua A menina mi-

No dia 28 dc dezembro de f\ r\
1992. poucas horas após o H|J
impeachment do presidente U
Fernando Collor. Yasmin r\| W/t
terminou com o gira. Gra-
vava-se mais um capítulo de t£|f [ |fj
Dc corpo c alma. novela dc
Glória Perez. Â noite, num descampado na
Barra da Tijuca, Zona Oeste, perto do estúdio
da Rede Globo. Daniela Perez. a Yasmin da
novela, foi morta com golpes de um instru-
mento cortante no peito e no pescoço. No dia
seguinte, Guilherme de Pádua. o Bira da nove-
la. confessou o crime. Diante da extrema vio-
lência, o público acordou de uma trama de
ficção do horário nobre da Globo dentro dc
uma história real que terá seu último capitulo
na quarta-feira, quando vão a julgamento
Guilherme c sua ex-mulher, Paula Tomás, acu-
sados do assassinato.

A entrada de Paula Tomás na trama loi um
dos principais episódios. Primeiro. Guilherme
confessou ter cometido o crime sozinho. De-
pois. com base no depoimento do advogado
Hugo da Silveira — que passou dc carro na
Rua Cândido Porlinari. onde o corpo de Da-
niela foi encontrado —. Paula foi interrogada
informalmente por policiais que dizem tê-la
ouvido confessar sua participação. Ela nega,
mas quarta-feira vai estar no banco dos réus
ao lado do ex-marido Agora, um acusa o
outro como principal responsável.

Na quarta-feira, as câmeras da Rede Globo,
geradora dc imagens para um pool de emisso-

REPORTAGEM DE CARLOS NOBRE. GABRIELA GOULART. FAB1ANO LANA,
MARCELO MOREIRA E RENATO FAGUNDES

DANIELA PEREZ

A mocinha

que 
morreu

cedo demais

Quando 
morreu assassinada,

com IS perfurações no pei-
to e no pescoço. Daniela Perez
tinha 22 anos. Não teve tempo de
construir uma personalidade pú-
blica para os milhões de telespec-
tadores. Nào era a namoradinha
do Brasil, nem uma sensual siar-
Ia. Moça linda, sorriso imenso,
corpo de sonho. Daniela Perez
morreu cedo demais, quando ain-
da era uma promessa . Só depois
do crime, o publico, que só conhe-
cia a Yasmin. soube quem era
Daniela.

O que se descobriu, em depoi-
mentos de amigos, parentes ou
meros conhecidos, aumentou a re-
volta de uma multidão, que trata
personagem de novela como pa-
rente. Num pais onde é comum
transformar mulheres vitimas de
violência em culpadas — vide Ai-
da Cury. Cláudia Lessin Rodri-
gues. Mònica Granuzzo —, não
houve declaração que sequer ar-
ranhasse a imagem de moça sim-
pática. alegre e extrovertida, cheia
de planos e ambições.

Foi depois do assassinato que
a grande maioria daqueles que
choravam a morte da Yasmin
soube que Daniela tinha dançado

tando o que aprendeu na Acade-
mia de Dança Carlota Portela,
onde entrou aos 11 anos. seis de-
pois de começar a dançar bale.
Daniela Perez começou na televi-
sào numa ponta em Kananga do
Japão, fez um papel em Barriga dc
Aluguel — outra novela de sua
mãe — e trabalhou em O dono «/•>
mundo.

Numa de suas poucas entrevis-
tas. feita na semana em que foi
morta, dizia-se apaixonada pelo
marido, Raul Gazola, e planejava
ter filhos. "Eu e o Raul temos
uma relação muito firme, somos
muito apaixonados e fieis", disse
Daniela. descartando a existência
de Ciúme na relação com o mari-
do, 15 anos mais velho. "A 

gente
tem que se ver todos os dias".

A personalidade de Daniela re-
velada depois do assassinato re-
sistiu até aos ataques calculados
de Guilherme de Pádua. que diz
ter sido amante da atriz Num
pais onde infidelidade por vezes
serve para justificar crimes he-
diondos. as supostas revelações de
um assassino confesso nào tira-
ram de Daniela o papel que coube
a ela numa tragédia mais inconce-
bivel que trama de novela das oi-
to: o de uma heroina tragica. viti-
ma de um mal além da compreen-
sào dos milhares de telespectado-
res que gostavam de ver Yasmin.
toda noite, dentro de suas casas.
Na quarta-feira, todos eles vão
acompanhar o julgamento, em
memória da irmã de memirinha.
da filha de faz-de-conta, que mor-

Joaemar Ferrari — 21/4/91

ras, vão focalizar cada cena que ocorrer dentro
do I" Tribunal do Júri, escolhido como cenário
por ter acomodações mais apropriadas do que
o 2° Tribunal, onde o julgamento seria realiza-
do. A decisão do juiz Josc Geraldo Antônio
reflete uma certeza: nunca, no Brasil, um crime
despertou interesse semelhante c atraiu tantos
espectadores, a ponto de dois telòes serem

instalados no Fórum do Rio de Janeiro. Nas
telas de TV. vai passar a conclusão dc uma
história que confundiu milhões de espertado-
res.

"Ficou tudo misturado na cabeça das pes-
soas. O crime foi violento o bastante para
encerrar a ficção, mas a realidade era tão dura
que parecia ficção. O muro entre uma coisa e

zmm
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JIIRI POPULAR
Umjúri de sete pessoasdecide pela absolvição oucondenação. Os juradossão escolhidos por sorteioentre 21 candidatos

TESTEMUNHAS
A defesa e promotoria arrolaram 15testemunhas. 0 advogado Hugo Silveira é a

principal testemunha da promotoria: ele dizter visto Paula e Guilherme no local do crime.Com seu depoimento a policia prendeu ocasal. Hi ainda policiais, frentistas de postosde gasolina, parentes e amigos
dos réus e da vitima.

Alhalda dos Santo» — 1 l/l

0 cenário do 
julgamento

JUIZ
•José Geraldo Antfinio

FUNDAÇÃO
Projetado por Arquimedes Memória, o prédio que hoje sedia o 1* Tribunaldo Júri loi fundado em 1922 para abrigar o antigo Tribunal de Apelaçiodo Distrito Federal. Hoje, os cinco andares são ocupados pelo Tribunal deAlçada Criminal, varas de Falência e Concordata, varas de Família e o 1°Tribunal do Júri.

ESTILO
Em estilo eclético, o prédio é um belo exemplo da arquitetura do inicio do século. 0 imóvel tempainéis e vrtrais franceses em todos os andares. As escadas são em marmóre e granito. Emtodos os andartes, hi balcões, estituas e pórticos, de linhas majestosas.

INTERIOR

SENTENQA
Depois de ouvir o veredito

do júri, o juiz estipula a
pena a ser aplicada aos

réus. Também determina o
regime e tipo de prisãoonde deverão ser

cumpridas as penas

@ 1° TRinUNAL 00 JURI PROMOTOR
José Muilios Piftelro

Paula e Guilherme serão
acusados por homicídio
duplamente qualificado
com motivação torpe e

premeditada. O promotor
deve pedir a condenação
máxima (30 anos) para

os réus.

PERFIL
• Slo pessoas da classe média

REUS
Guilherme de Pádoa
Paula Tomis

CONFISSÃO
Os dois apresentarão
versões conflitantes.

Guilherme dirá que Paula
matou Daniela. Paula

alegará inocência e dirá
que Guilherme é o

assassino

DEFESA
• Paulo Ramalho (Guilherme)

TESE
Guilherme matou Daniela

sob violenta emoção. Paula
também partipou do crime.

? Carlos E. Machado (Paula)

Paula vai negar o crime. Ela
dirá que ficou passeandono Barrashopping durante
sete horas, enquanto o

ex-marido matava Daniela.

? CAPACIDADE I

O interior do 1° Tribunal do Júri também reproduz a grandeza da construção. No fundo, há um
painel do artista plástico Carlos Osvald, que retrata as lunções da Justiça Criminal. Todo omobiliário e de madeira nobre. No lado direito, cinco vitrais franceses se somam ao acervoartístico do imóvel, que, em breve passará por uma intensa restauração artística.

> JULGAMENTOS
No banco dos réus onde Guilherme e Paula se sentarão, também ji passaram nomes quemarcaram os julgamentos ali realizados. A atriz Dorinha Durval, o general Newton Cruz asocialite Jacqueline Carr Diniz e Gregório Fortunalo, entre outros nomes do passado e presentejá loram réus no plenário do Io Tribunal do Júri. '

01'Tribunal do Júri, com
capacidade para cerca de
400 pessoas, terá 200
lugares disponíveis para o
público. Quem quiser
assistir o julgamento no
local, deve chegar cedo
para garantir lugar na fila.
0 julgamento começa às
13h desta quarta-feira. As
senhas para assistir nos
telões Instalados nos 2* e
3° tribunais do júri ji
acabaram.

pool formado por todas as emissoras do Rio e por TVs
estrangeiras transmitiri as imagens do julgamentoutilizando três cimeras e microfones instalados no
plenário. Apesar disso, cada emissora fará uma cobertura
própria dos acontecimentos mais importantes, através de
flashes e dos telejomais diários. Serio realizadas
entrevistas com artistas, juristas, Ongs e personalidades
presentes dentro e fora do plenário. A Rede Globo terá.
ainda, a participação de um criminalista durante as suas
transmissões particulares para traduzir ao telespectador ovocabulário do julgamento. Além disso, os jornais locais da
emissora terão praticamente toda a programação dedicada

cobertura do caso.

¦ ?PELO RADIO
A Rádio Nacional fará cobertura completa do
julgamento, começando pela transmissão,
diretamente do Fórum, da programaçãoManhã das notícias, que vai ao ar das 8h às
12h. 0 Sistema Globo de Rádio terá uma linha
direta do plenirfo, transmitindo o som original
do julgamento em virios flashes diários. A
equipe de jornalismo da Rádio Tupi também
entrará com flashes dos momentos mais
importantes do julgamento, como
testemunhas e o trabalho dos advogados e
promotores.

JULGAMENTO
QUE MUDOU NA TV

™.CK)MlNGO, 
25 DE AGOSTO DE 1996

CIDADE JORNAL DO BRASIL

• 
palco 

dos

pdvogados

.Nada mais
dequado pa-' encerrar a
íistória de

àniela/Yas-
ítn c Guilher- c'CWW' 7
fc/Bira dotfc|\| lh

filie um tribu-
ha! do júri. Na quarta-feira, i"partir das 13h, 300 espectadores
\ào assistir ao trabalho de advo-• fados e promotores que, para"iòmencer os sete jurados, vão
lançar mào de recursos audiovi-

."»uais e de um trabalho digno dos"" melhores atores. "A emoção é um" instrumento para convencer os ju-•rados de seus argumentos. Como
""nm ator, o advogado não pode

exagerar, sob pena de parecer ri-
• diculo. Como ele. segue um rotei-

ro. formado pelas provas dos au-
tos", compara o advogado Paulo
Gbldrajch, 55 anos. 30 de advoca-
cia. e experiência em mais de 50

. i"ris-,.1 Alem das atuações de defenso-
fjjjKs e acusadores, os espectadores
...«privilegiados do julgamento de

Guilherme de Pádua e de sua ex-
iun)ulher Paula Tomás deverão se
,i, preparar para uma maratona de

três dias que inclui pelo menos, 19
longos ritos processuais, entre
eles. a leitura dos sete volumes do
processo mais famoso do Estado.
O juiz Jose Geraldo Antonio, pre-

..Uijente do 2o Tribunal do Juri.
„, devera ler. pelo menos. 1.400 pá-

pias de denúncias, libelos, depoi-
mentos. interrogatórios, laudos e
outros peças da investigação para
eliminar du\idas entre os advoga-
dos de defesa e a acusação.

Ames de começar o julgamen-
to. haverá suspense no plenário: o
juiz Jok' Geraldo decidira >c a

Tiovelista Glória Perez. mãe de
Daniela Peav. desfalcara a lista
de testemunhas imprescindíveis'wdo promotor Jose Mtttõos Pineird' filho. Paulo Ramalho. advogado
ilè Guilherme, quer vetar Gloria
no plenário Isto porque, de acor-

do com a interpretação da lei.
Glória não pode ser testemunha e
assistente de acusação ao mesmo
tempo. Este será o primeiro duelo
entre defesa e acusação, que estão
municiadas de armas audiovisuais
para a guerra pela absolvição ou
condenação dos réus.

O segundo duelo — o desmem-
bramento do processo, com Gui-
lherme sendo julgado sozinho —
não deve ocorrer porque já houve
acordo entre a defesa e a promo-
toria para que os dois réus sejam
julgados juntos, segundo Arthur
Lavigne, assistente de acusação.
No interrogatório dos réus. a
guerra será entre as duas defesas,
cada uma apostando numa tese:
Guilherme vai acusar Paula de ter
dado os golpes e Paula acusará o
ex-marido de ter matado sua ex-
parceira da novela De corpo e al-
ma.

Pode acontecer também o ines-
perado no julgamento. Por exem-
pio, se os dois forem condenados
com penas acima de 20 anos. te-
rão direito a outro julgamento. Se
a condenação for de 18 anos. Gui-
lherme e Paula já terão direito a
regime semi-aberto (trabalhar fo-
ra durante o dia e dormir à noite
na cadeia). Em 1997, estariam li-
vres da cadeia pois já teriam cum-
prido um terço da pena.

Momento mais aguardado do
júri. os debates da defesa e pro-
motoria devem durar seis horas.
Paulo Ramalho \ai exibir videos
mostrando depoimentos contradi-
tórios de delegados, peritos e au-
tondades sobre o assassinato que
podem beneficiar Guilherme. Ele
disse que tem material para con-
tra-atacar os adversanos em caso
de mudanças bruscas do julga-
mento. Ja Carlos Eduardo Ma-
chado. advogado da Paula, pro-
mete uma defesa enxuta, centrada
em dados técnicos, onde mostrara
que sua cliente jamais foi ao local

Seleção de atores ainda é 
problemaVERA JARDIM •

A ualquer um pode, da noite
y Para 0 dia. virar astro de

1VT Mesmo um leopardo ambi-
cioso e com personalidade agres-
siva como Guilherme de Pádua?
A principio, pode-se dizer que
sim. O processo de seleção de
jovens atores ainda é bastante
questionável, mesmo depois da
trágica morte de Daniela Perez.
Indicações feitas por diretores
são prática comum nos bastido-
res da televisão. Novos rostos
são despejados no mercado, uma
aposta quase cega em talentos
emergentes. Como o meio nem
sempre justifica o fim. a conclu-
são soa como um sofisma: além
de lançarem mão de mecanismos
ilegais de contratação, não é fei-
ta uma avaliação da vida pre-
gressa dos novatos.

Guilherme de Pádua. por
exemplo, antes de chegar á Glo-
bo passou por vários trabalhos
em peças sobre homossexualis-
mo. Por sua conduta problemá-
tica cm Blue Jeans — último tra-
balho teatral de Guilherme antes
de ingressar na TV Globo —
VVolf Maia. diretor do espetácu-
Io. não recomendou sua contra-
taçâo pela emissora. Mesmo as-
sim. o diretor Roberto Talma lhe
deu o papel de Bira na novela de
De Corpo e A/ma.

Embora pouco mais critério-
sas, as escalações á esmo e sem
maiores critérios não cessaram
após o assassinato de Daniela
Perez. As emissoras ainda recor-
rem ao Sindicato dos Artistas
para liberações de registros pro-
tlssionais provisórios para mode-
los e atores sem formação teatral
oficial. O sindicato libera me-
diante o pagamento de 20% do
valor do contrato. O registro de-
finitivo è cedido após análise dos
trabalhos do novato.

Alguns diretores agora prefe-
rem recorrer ao Oficina de Ato-
res da Globo para novas contra-
tações. O curso, criado há cerca
de três anos, não é um antidk>to.
mas funciona como profilaxia
para pre>blcmas futuros. Inicial-

^•»v i
_« . _Guilherme, mana cvna da runrla com Daniela, foi contratado contra 

"a 
recomendação do diretor Woij Mma

mente faz-se uma avaliação pré-
via sobre o candidato, antes de
matriculá-lo. Além disso, è feito
um trabalho de orientação psico-
lógica, através de palestras, vi-
sando preparar o calouro sobre
os riscos impostos pelo sucesso.

Quem faz a cabeça dos alunos
nesse sentido è o psicanalista Al-
berto GoWin. "Trabalho a rela-
ção do jovem com a possibilida-
de do sucesso e os conflitos que
ele pode trazer, como as drogas e
o alcoolismo", explica Goldin.
dando como exemplo o proprio
Guilherme de Pádua. Mariyn
Monroe e Elvis Preslev "Eles
não agüentaram o sucesso, que é

algo tão difícil de ser suportado
quanto o próprio fracasso", ava-
lia.

Fábio Sabag. diretor da nove-
la De Corpo e Alma. acha que os
testes de interpretação não po-
dem avaliar o caráter do indivi-
duo. "Não sou contra as indica-
çòes baseadas num rosto bonito
ou na predileção de diretores por
determinados novatos. Muitos
aprendem na prática. Mas penso
que é importante saber quem é
quem", diz.

Se a hipótese de uma investi-
cação é descartada, a experiência
de muitos anos em TV' servem de
parâmetro para uma avaliação

de personalidade. 
"Há 

pessoas
que são mensageiras do mal. que
incomodam. O Guilherme, por
exemplo, passava uma negativi-
dade muito forte e. ainda por
cima. tinha dificuldades como
ator. era muito nervoso. Eu não
via nele futuro na profissão",
analisa Sabag. alertando para a
indústria do sucesso na qual se
transformou a profissão de ator
no Brasil. "Os atores de hoje não
se interessam em aprimorar seu
trabalho. Só pensam em ganhar
dinheiro rápido e fácil com bailes
de debutantes, comerciais e te-
rem os rostos estampados nas
capas das rev istas.

cei

[>
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fT jr "¦ No julga- ^ dade. premeditaram e assassina- uma gravata em Daniela, quc-»a-v -h men to de M IJ ram Daniela. Com o homicidio deixou desacordada, antes do m
t;| fl B g B IH| g% fl If' IRQ |l quarta-feira, II planejado, dira a acusacao, Gui- que da mulher, enciumada. Ja?S
3^ os jurados lherme foi ate Copacabana buscar defesa de Paula Tomas, condDjf

*"¦ ^ 
IJLUl&v .Paula para executaro crime. Jao dapor Carlos Eduardo MachaM

|imn ^es. qua. advogado de Guilherme. Paulo

fllTIJI PflTIV* iTPtt VPFSOPfil oroteirodo 
1 Ll 11 Ramalho, vai sustentar que o ator de dezembro de 1992, sozinhoS

JLuJLJLCl. V/AJLt/JLV/ UL T vloUvu assassinato da atriz Daniela Pe- participou do assassinato. mas hora do crime, dira a defesa, &S
rez- A acusacao dira que Paula 1ue os 8°ipes fatais de tesoura la estava passeando no Barrifir
Tomas e Guilherme de Padua, foram dados por Paula Tomas. hopping, onde ficou durante!®
movidos por um pacto de fideli- Guilherme teria se limitado a dar horas. -J

TRES 
ROTEIROS DO MESMO DRAMA |

it EO 13h ? 1411 El 1511 ? 1611 ? 17h _ m 18h HI 1«l ? 20h Fl 21h H 22h -»

IW - tlSiSma Mg^& SOSA t&uari
jg: estposda ——'- Jt!Tfm^. TytooaJBaiawnM peltpolicia.

Tycoofl' PSSsssi

Sam? 

"do 

^ 

cano. Naialda, ^ 

^

,n,il,il,!,n""Ji'JI tSfKrowi. 
P»nl» paaeeia no Banaahoppiog. Depola daa t». GuHherme vol Iwad-la ao shopping. Mo tale auto aofaco o crime, Quaado chegam »m case , Ptuli nl dormlr.

®B9SB3 o^SSitS^L Matin " Guilherme vil ati o FiiimMhn.tih CbooamiRua Paula a Guilherme v«d

Ir.n,ftT!nn 

shopping, rumo eo BftS55f*?,L cam filar com Paula Oanlala • Guilherme Cladldo Portlnari.por emboni. Guilherme
SOTtK "*•«>¦ e dlz que alnda Irie taam da Tycoon, *ottadw21h3A. fogaatoouraitoirar.

rSSSg— ggjp« mSL loostldlQ, ,« demorar. cada um no taa Paula sal do carro a ™ ^5*0 corrode
aupro^Ta cano. Paula Insists dlcctrta com Daniela. Danleta 4 encontrado

tf mulherwl dizmlavoimi amlriunto. GuHherme di uma ptlapoilcia.
i~ 5»!bs »£«& eullherm.1; Danisls mDanlela,»*•- dlroueesti Raul utrolt. Dlz, param seua carroa que desmala.

canada !"?, num acostamento e Guilherme adullen a
orelera qwrta comrersar atriz dtz para placa do carro. Ao
etperi-lo. woltarifi Paulawbrelsso. golpeando a atriz com

umatasowa. r
•v LL|limi^[ , ,?»**• . OraoWrodo 0 wragWa do prfdlode Paula e As nk. crlanpn dram Mot earn Daaiela aGuilherme sio estaclonamento „ MlharmrCasartoo Manuel do Guilherme nasalda do estudio. V«em J
^ jHHHHI . *l^o» da Tycoon HasdmtntMbw°eawlsaludacaM GuJUwnna saindo do ano t pedem a sen •

regisfraa por wlti to 20h, levando umlencd.O motorists qua oslga.Dbun que o carro dej
ytDota^»*> rteoada do carro atnlHar de dmera Gllmar Uma Sobrinho Daniela tol atris. ElasvlemquandoGullhernwBarrashopptag. da Guilherme is dlz que vto Daniela a Gullherms discutirem pira num potto da Avenlda JUrton Sena (antigaAsafdado 1»59. e cs(U Hmentrsr em stu arro.AHrma, Alvorada) a vio embora.l& 71(130, o advogado

1^oirada ftmMm.tartfaaumgrande volume no Huoo da Sihralra H os carrot da Oanlala ¦ £Giyiherme do banco traselro do Ssntansde Guilherme Guilherme aparantamentaabandonados. As1
MHHPIS *toPPly* coberio por lenfol. 2ih50, o advogado pnss nonmente peloregttradais local a vl o carro de Gullhenna. Anoli o

1 HHIIi'it I liHilil lil I'll !¦ 1 15h25- _ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦1 numero da placa. |i adulterada. Dentro do
7  l'il <a;l<i'HMfivt.n;MiiiiU'iiniK«.'iiii:ii:iii;t!W' carro, segundo ale, tsttumbomeme uma

mulher que els Identiflcou como Paula Tomls.

t
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AACUSACAO A DEFESADE GUILHERME 
tirdKaSl'S A 

DEFFESA DE PAULA «proprt* 
fv™ 

do^
'.Mrta 

a nana riPauh 
Paramararr„cw- 

T ivrn PnnKlamo L StSS^St
0 p€Iia 

Guilhermetatuou o nome de Pau- UVTO U.0 mas e s6 nao tomaram a termo -I* OD101T13. apresentou duvidas. Ole disse nor
< ; r a n0 

^ ,e"qu:!nt0 
a mulher 0 seu depoimento logo cm se- ' . excmplo 

que nao tinlta a-rteza ie
mamtrifl teve 

a vinlha tatuadacom o nome Av.ntni* guida porque ela alegou estar a falfn /In o carro era um Santana ou s*4s
|fuuouiw aoator. VA ClIUl passando mal. No dia scguintc, ft 1CUUI UC Ictras da placa eram UM. LM du
fiqnn «QCnl Jose Pineiro acha que Paula, Paula negou sua confissiioedcs- OM. Tanibem dcu poucos deta-
IJcUct toadl que alegamocencia, participou do /»Vio-«rA de entao jamais admitiu sua tAfitpmiinliac lhcs sobre a moQa que viu ao ladocnme. Segundo o promotor, ela |lt^ct"LIlclVt5 participagao no crime. IC3lUllUIIlla5 dc Guilherme.

OfiSFHho^ tShn^I f° 
tCm,4I¥ ^ ProlvarJcomo A defesa de Guilherme vai A dcfefadePaul;1 Ton™P^a Um cheque de Daniela com

Sara tentar convencer o iuri aiw> kC?U 
01 

y • f 
circ"l'?ndo t>m A o contririo do que mante- tentar convencer os jurados dc 0 Julgamento de quarta-fei- data do dia do assassinato c r6-

Cuilherme de Wdua e P-mln qucs' Jas ^ ( 
e esta" ve desde a epoca de sua Mue o ator acabou sendo envoi- {?, 'ut^ contra """ dificuldade: bnca dc um funcionario do A(ii&-

SSSSSiddSiS" fnan)cnt0.scm,f 
Md0 "**> prisao, Guilherme de Padua vai vido na trama e que nunca ima- falta detetemunhas que compro- Postmho. em lpancma. e outro

fcntrfl32dn^mWf^' ?arrdsh0ppm?' 
No pr<ff°- nao dizer pcla primeira vez diante do ginou que Daniela Perez pode- al,bl ,da"'mul£f do a,or lrunf? da Mcf-f°um ^so 0 •#

fc^rSS' i S? testcmunhas a«oladas por juiz quc hula Tomas estava ria ter sido morta. Paulo Rama- Guilherme de Padua. Ela garante vogado pretende desbancar o ^
I? A ¦ acus;ldo(,Pode Pf' Pa"13 para confirmar sua presen- com ele no dia do crime e quc «ho vai dizer quc seu cliente se- M Passo" pcrambu- tcmunho dos frentistas do Poslo
|»r a pena maxima de 30 anos de ^ no shopping center. ela na verdade foi a autora das quer viu o momento cm que lando 

no 
^shopping, enquan- Alvorada. na Barra da Tijuca,

«adt.a, em regime fechado. Faz parte ainda da estrategia tcsouradas que mataram a atriz Paula Tomas teria desferido os {°seu. manndo assass,nava a atnz Muc afirmaram ler visto Guilhtr-
. Pine.ro quer mostrar que exis- do Ministerio Publico a exibitfo 0 ex-ator s6 havia contado esta golpes de tesoura em Daniela ?an'e,a Pf^ .nun»n» esclTa T° 

!f 
rcdJ'r Dani"la- assu,nindo a

jm 
agrayantes parao cnme, co- das filmagens do laudo de visibili- vereao antes d imprensa e em Perez, que estaria inconscicnte 'f ®an? darTli)ucai:? advo«ado d'rcf° de. «¦'« Escort, enquanb

go 
o fato de Guilherme haver dade de local fcito pelo Institute seu Bvro A Histtoiaoue o Brmil P«r tcr levado uma gravata dc d.° fau,a' 

Carlf Eduardo Ma" Pa"l« d.ngia o Santana Ochejtfc
^questrado Daniel, empurrando- de Criminalistica Carlos feboli. 0 frsconhece IS? L Z Guilherme minutos antes. 'hado< no e"lant0, lcm argumcn" serve como pr?va que cla enc^u
Spara dentro do carro, depois de laudo comorovou oue o advooa- 

VMconhece proibido de ser ven- .... tos para rebater praiicamente to- o tanque cm Ipanema, logo nao
|ar um soco na atriz. No Tribu- do Hugo Silveira podia vcr Pauh ustl<?a' Paul° .Rama't? Ira 

„ntar dos m P°nl()S fortes da Promoto- teria porque parar para abasteCCr

g 
Pineiro mostrara uma foto- dentro do carro dSlmarido, na 

0 advogado PJutoRamalho, a abs0lvi^0 de sua 0 carr0"° ~dia- .
fafiade Daniela com uma hema- Rua Candido Portinari na Barra que defende Gutlhenne, montou »nna um romance com Gui her- clitntc. Contra o depoimento dos poli-
tpma num dos lados rosto, que da Tijuca, onde ocorreu o assassi- sua estrategia baseado no depoi- T_ iJJ^ ® q"'ift5l lofll . Para 0 dc^,.mcnl0 do advo8a" cu,1^u.c 

^ram 
ter ourido uma

J)de tcr sido proveniente do soco nato de Daniela Perez. Hugo k a mcnt0 dos policiais que investi- do mc| 
P . PP do 

, 
ug0,da Sllveira-4*f® anotou confissao informal de Paula, a.de-

Sidn mr nnilh.'nn.. ¦ f , i 00 inclusive ela mesmo a res- a placa do carro dc Guilherme c fesa pretende uma amiea da fami-
F A Dmmitoi nmvar ,in T" R? 

testcmunha do 
S2? r n?05 

Ud^ da P°nsavel Pcla daquele afirma ter visto Paula no local do lia que estava na casa e gaSe
i 

A promo,ona ^uer Prosar din- Ministeno Publico. penaa tecmca. Quatro policiais local. crime. Carlos Eduardo pretende que a confissao nao ex.ste !
§

! Vl

II wmMmmmxmmm— y*

IENEDITA 

DA * AHtAum c__ • , LI • Alaor Filho — 28/V93™ 
ANTONIO SIR- ; mento. Hojeestaapo- : tar fazer crer a acusa- na cena do crime. • BpT' ' r. T,77"^

|HE • 
^ " f*"® : scntado e nao gosta : cao. : Mora em Porto Segu- *.* - I

jnadora pelo PT. |j • 'A Era delegado-adjunto j decomentarocaso. : HUQO DA ... roc vira ao Riocspe- ;
judou a convencer da 16* IMe^cta Poli- j CARLOS NERI : VEIRA : cialmente para o jul- •

{frentistas 

do posto cial na Barra. Estava : 0uimasiAb« : t < , camento 0**,. 1
gasolina ao lado da M1' na delegaca quando i \uma 

das tcslmu" : W 'mUM
odutora Tycoon a WKKLa foram avisados da i t 1 ? a 

maiS ,^fX,rtan- MARIA APARE- ' WlM y j
| Abntar no Tribunal morte de Daniela Pe- i Tp T = 

tcs do caso. Foi ele CIDA NOQUEI- :
Keviram Daniela ser ^ rez e foi 0 responsawl i ", Pu .locai : resP°"savel 

?or ,cr RA OK ALMEI- :
! feredida por Guilher- P«'a prisao de Gui- : ^ cnme horas depois : anotado a placa do da '
; tne e ter sido colocada lherme horas depois. : . assassinato. Sou ; carro de Guilherme Mac de Paula Tomas. :
j desmaiada no carro 5  : laud0 alcsU| que • <1* pcrmitiu sua pn- Estava em casa na ho- :
i fiele. poucos minutos • D ¦ : mela so pode ta sido : sao horas depois do ra em que os policiais ^: jbtcs de ser morta. / «B ®*»*V«IRA : morta no local do cn- : crime. Alem disso, chegaram para con- /

: Hugo da Silwira viu Paula no locai docrijuv : Fo' 0 dele?ado que : ™ « nao dentro do : afirma categorica- i versar com Pauia e : WJ [ < r A T,m , ; • /
; OLdRIA PEREZ : presidiu o inquerito • carro como quer ten- : mente que viu Paula : afirmam terem ouvi- : O d^ado Cuiaae ds Oln&ra lambem depte

I 
MK da an Dameb | prod»<o„ Tycoon 

,ue Daniela mo foi j do saa confcsao. Vai Jos j LO|2 oomiA.
j Krez e autora da no- : Prcstou dcpo.mcnto ao local do cnme por d(1^; F«" I" M «" • licEcivis para i«. I OA DE LIMA
j vela De Corpo e Alma. : em juizo alegando ter sua propria vontade. • ° . ], : ^: dade nao ocorreu v : COSTA
i Atua tambem como ¦ visto Guilherme agre- : . *!!T ' a rcsPpnsavc' : ^H|: que s"a filha nunca   : Ex-correEedor-eertil
j ^sistente da acusacao | dir e sequestrar Da- AHTdMIO CLA- P"35 tesouradas que confessou. Assim co- ALVBS : je poj^ ciyjj \»ai
1 cpode ser impedida j "'ela. R|TE D1 MO- natararaDimeta. mo Gloria Perez, seu : Dentista, mora em j xr indagado sobre a
j de testemunhar a pe- * DAN IELSON RAIS MAIiPO utnt. • |: depoimento pode ser : Copacabana e tern : conduta dos quatro

Sio 
do advogado : da SILVA GO- Era lavador de carro LHABS : *-HKffl negado. : 

eonsultono em Jaca- ; policiais que tenam
ulo Ramalho ; „ES 

| 
do P«o Nova | MARIA RITA j S.SC 1 SSfig*t ^

I KAVIO OB AL- Iff? 
frenrtJ do : ?jr 

*!Z'IT : Amiga de mGnoa de : ping. Va, dizer que : PAU'A mAi
j WEI DA BAS- PTrf dn~T! 

Tf* : h,UieraK' ^J| Kt que ouuu ^ ^ ! W mBMm Paula Tomas. Assim j porvarias vezesfoiao "• 
ran

*bS c^ ^U 
°rJ -V* : r e P°liajls ^ue Paula : |K,J9R como a mae de Paula. : shopping e que ao en- : j 

*iKI, 
A.itnr, rt«»

j coon. Seu depoimento : pediu para urar uma Tomas confessara o : W • |fw vai dizer oue sua ami- : irarSo reabeu o ti- : , 
™

j ftentistado posto de sen^ para confinnar : nuncha do banco que Cnme mas acabou if* f ga nao confessou : quete do estaciona- rt.ggSolina proximo 3 ;esc da acusagao de ; fareoa sangue. •: ^ prrstando depoi- : Gloria Pmr: poik^^SSStem^ que foi vitima de uma I Lnto 5 ^wcadem

0AJ11ELA E ERI JOHNSON NUMA CENA Ü« NOVELA
[A DA TYCQON

Guilherme
de Páriua

A ULTIMA FOTO DE DANIELA

ESTRATEGIAS

AS TESTEMUNHAS

JORNAL DO BRASIL
CIDADE DOMINGO. 2> DE AGOSTO DE 19f>6

No julga-
men to de vi fj
quarta-feira, l|
os jurados §S
vão decidir, j\l Pj/^l
entre três op-
Çòes, qual foi T&fj| IH
o roteiro do
assassinato da atriz Daniela Pe-
rcz. A acusação dirá que Paula
Tomás e Guilherme de Pádua,
movidos por um pacto de fideli-

dade, premeditaram e assassina-
ram Daniela. Com o homicídio
planejado, dirá a acusação. Gui-
lherme foi até Copacabana buscar
Paula para executar o crime. Já o
advogado de Guilherme, Paulo
Ramalho, vai sustentar que o ator
participou do assassinato, mas
que os golpes fatais de tesoura
foram dados por Paula Tomás.
Guilherme teria se limitado a dar

uma gravata em Daniela, que-»a
deixou desacordada, antes do
que da mulher, enciumada. Já-â
defesa de Paula Tomás, condüJl
da por Carlos Eduardo Machiutt.
tentará convencer o júri de qtre
Guilherme matou Daniela, em-®i
de dezembro de 1992, sozinho.jvS
hora do crime, dirá a defesa. PaS»
la estava passeando no Barril
hopping, onde ficou durante sSâ'
horas. ¦»}

—«
 —

terá ae optar 
por

entre três versões

n m
Pomo depois dn

21h, Dantela sai da
Tycoon. Guilherme
espera do posto de
gasolina Alvorada.
Daniela abastece o

cano. Na salda,
Biiilherme teciu o
Escoftdsatrtzoa
agrida. Oanlela

desnaia e é morta
por Guilherme o

Paula.

Í$HEEia Entra 2ült50 a 211*15.
Daniela é liberada das

As 15M5,
Guilherme sai

Paula e Guilherme vfd
embora. Guilherme

ioga a tesoura no mar,
As22ti30, ocoraoda
Daniela é encontrado

pela polida.

âflit das
oravacOesda

novela, Daniela
chaga ao estúdio,
com o olha raio, •
diz que levou um
soca do marido,

Raul Gaiola. Diz,
também, fia

queria conversar
com Guilherme

sobra Isso.

Chegam à Rua
Cindido Portinari. porvolta das 21 h3Ô.
Pauta tal do carro a

discute com Daniela.
Guilherme dá uma

gravata em Daniela,
que desmaia.

Guilherme adultera a
placa do cairo. Ao

voltar vi Paula
golpeandeaatrizcom

uma tesoura.

Guilherme vai ati o
cano (alar com Paula

a diz q«a ainda Iria
demorar.

Entra 2t)b58eMh,
Daniela o Guilherme

saem da Tycoon,
cada um no seu

cairo. Paula Insista
em Ir |unto.

Guilherme e Daniela
param aaua canoa

num acostamento a a
atriz diz paraGuilherme aeguMa.esperi-lo.

0 «regista do pridlo de Paula e
Guilherme, Cosarino Manuel do

Nascimento, diz que o casal saiu de caaa
por volta daa 20ti, levando um lençol. 0

auxiliar da dmen Gilmar Uma Sobrinho
diz que viu Daniela o Guilherme discutirem

a cada um entrar em seu cairo. Alirma,
também, ter visto um grande volume no
banca traseiro do Santana da Guilherme

coberto por um lençol.

0 registro do
estacionamento

da Tycoon
registra a

chegada do carro
do Guilherme ia

1M59.

Aa Mh. crlançaa tiram fotos com Daniela a r>
Guilherme na aalda do estúdio. Viem j

Guilherme eaindo do cairo a pedem a seu •
motorista que o siga. Dizem que o cairo de i

Daniela foi atrás. Elas viem quando Guilherme
oira mim posto da Avenlib Aírton Sene (antigaAlvorada) a vio embora. Aa 21h30, o advogado

Hugo oa Silveira vi os anos do Daniela,e fiGuilherme eparentemente abandonado*. As*
Z1h50, o advogado paasa novamente pelolocal a vi o cano de Guilherme. Anota o
número da placa. |i adulterada. Dentro do
cano, segundo ele, está um homem e uma

mulher que ele identificou como Paula Tomáa.

da que o crime resultou de um
pacto de fidelidade entre Guilher-
me e Paula. Para marcar o pacto,
Guilherme tatuou o nome de Pau-
la no pênis, enquanto a mulher
teve a virilha tatuada com o nome
do ator.

José Pineiro acha que Paula,
que alega inocência, participou do
crime. Segundo o promotor, ela
não tem álibi para provar como
ficou oito horas circulando em
butiques, lojas de fasi food e esta-
cionamento sem ter sido vista, no
Barrashopping. No processo, não
há testemunhas arroladas por
Paula para confirmar sua presen-
ça no shopping center.

Faz parte ainda da estratégia
do Ministério Público a exibição
das filmagens do laudo de visibili-
dade de local feito pelo Instituto
de Criminalística Carlos Éboli. O
laudo comprovou que o advoga-
do Hugo Silveira podia ver Paula
dentro do carro do ex-marido, na
Rua Cândido Portinari, na Barra
da Tijuca, onde ocorreu o assassi-
nato de Daniela Perez. Hugo è a
mais importante testemunha do
Ministério Público.

A ACUSAÇAO A DEFESA DE GUILHERME

livro de

ex-ator é

peça-chave

À o contrário do que mante-
i\. ve desde a época de sua
prisão. Guilherme de Pádua vai
dizer pela primeira vez diante do
juiz que Paula Tomás estava
com ele no dia do crime e que
ela na verdade foi a autora das
tesouradas que mataram a atriz.
O ex-ator só havia contado esta
versão antes á imprensa e em
seu livro A História que o Brasil
Desconhece proibido de ser ven-
dido pela Justiça.

O advogado Paulo Ramalho,
que defende Guilherme, montou
sua estratégia baseado no depoi-
mento dos policiais que investi-
garam o caso e nos laudos da
perícia técnica. Quatro policiais

da 16a Delegacia Policial, na
Barra da Tijuca, afirmam ter
ouvido a confissão de Paula To-
más e só não tomaram a termo
o seu depoimento logo cm se-
guida porque ela alegou estar
passando mal. No dia seguinte,
Paula negou sua confissão edes-
de então jamais admitiu sua
participação no crime.

A defesa de Guilherme vai
tentar convencer os jurados de
que o ator acabou sendo envol-
vido na trama e aue nunca ima-
ginou que Daniela Perez pode-
ria ter sido morta. Paulo Rama-
lho vai dizer que seu cliente se-
quer viu o momento cm que
Paula Tomás teria desferido os
golpes de tesoura em Daniela
Perez, que estaria inconsciente
por ter levado uma gravata de
Guilherme minutos antes.

Paulo Ramalho irá tentar
provar ainda que Daniela Perez
tinha um romance com Guilher-
me de Pádua c que foi ao local
do crime por conta própria, sen-
do inclusive ela mesmo a res-
ponsável pela escolha daquele
local.

A DEFFESA DE PAULA

Problema é

a falta de

testemunhas
A defesa de Paula Tomás para

l \ o julgamento de quarta-fei-
ra luta contra uma dificuldade: a
falta de testemunhas que compro-
vem o álibi da ex-mulher do ator
Guilherme de Pádua. Ela garante
que passou sete horas perambu-
lando no Barrashopping. enquan-
to seu marido assassinava a atn/
Daniela Perez, numa rua escura

,da Barra da Tijuca. O advogado
de Paula, Carlos Eduardo Ma-
chado, no entanto, tem argumen-
tos para rebater praticamente to-
dos os pontos fortes da Promoto-
ria e conseguir a absolvição de sua
cliente.

Para o depoimento do advoga-
do Hugo da Silveira, que anotou
a placa do carro de Guilherme c
afirma ter visto Paula no local do
crime, Carlos Eduardo pretende

usar as próprias palavras do aÜ-
vogado. Isso porque, no primeiro
depoimento, Hugo foi genéricole
apresentou dúvidas. Ele disse por
exemplo que não tinha certezü"$e
o carro era um Santana ou sgjas
letras da placa eram UM. LM du
OM. Também deu poucos deta-
lhes sobre a moça que viu ao lado
de Guilherme. '>

Um cheque de Daniela coin
data do dia do assassinato c' rb-
brica de um funcionário do Aüfó-
Postinho, em Ipanema, c outro
trunfo da defesa. Com isso o a d-
vogado pretende desbancar o jçp-
temunho dos frentistas do Poslo
Alvorada, na Barra da Tijuca.
que afirmaram ter visto Guilher-
me agredir Daniela. assumindó.a
direção de seu Escort, enquanto
Paula dirigia o Santana. O chejüje
serve como prova que ela encjJgu
o tanque em Ipanema, logo não
teria porque parar para abastecer
o carro no mesmo dia.

Contra o depoimento dos poli-
ciais que disseram ter ouvido uma
confissão informal de Paula, a.tle-
fesa pretende uma amiga da fami-
lia que estava na casa e garante
que a confissão não existe.

A promotor José Muinos Pi-'So/ neiro Filho terá três horas
gira tentar convencer o júri que
guilherme de Pádua e Paula To-
fáás praticaram homicidio dupla-
mente qualificado, com motiva-
Çâo torpe. Cada acusado pode pe-
|ir a pena máxima de 30 anos de
çadeia, em regime fechado.
• Pineiro quer mostrar que exis-
fcm agravantes para o crime, co-
fio o fato de Guilherme haver
^qüestrado Daniel, empurrando-
C para dentro do carro, depois de
|ar um soco na atriz. No Tribu-
Çal. Pineiro mostrará uma foto-
jfafia de Daniela com uma hema-
tpma num dos lados rosto, que
iode ter sido proveniente do soco
|ado por Guilherme.
Ç A promotoria quer provar ain-

P«uto NtooWla — MM/W
BENEDITA DA
ttlLVA
Senadora pelo PT.
Jjudou a convencer

{frentistas 

do posto
gasolina ao lado da
odutora Tycoon a

íontar no Tribunal
|ue viram Daniela ser
predida por Guilher-
me e ter sido colocada
desmaiada no carro
¦ele. poucos minutos
jmtes de ser morta.
Pt
GLÓRIA PEREZJt
Mãe da atnz Daniela
|erez e autora da no-
vela De Corpo e Alma.
Atua também como
assistente da acusação
Cpode ser impedida
de testemunhar a pe-

8io 
do advogado

ulo Ramalho.

ELÁVIO DE AL-
fHEIDA B AS-

tar fazer crer a acusa-
ção.
HUQO DA SIL-
VEIRA
É uma das testmu-
nhas mais importan-
tes do caso. Foi ele o
responsável por ter
anotado a placa do
carro de Guilherme e
que permitiu sua pri-
são horas depois do
crime. Além disso,
afirma categórica-
mente que viu Paula

ase Botwfto S»TT»—aras*

na cena do crime.
Mora em Porto Segu-
ro e virá ao Rio espe-
cialmente para o jul-
gamento.
MARIA APARE-
CIDA NOQUEI-
RA DE ALMEI-
DA
Mãe de Paula Tomás.
Estava em casa na ho-
ra em que os policiais
chegaram para con-
versar com Pauia e
afirmam lerem ouvi-
do sua confissão. Vai

' rmi • (^'zer •st0 na ver"
| dade não ocorreu e

que sua filha nunca
confessou. Assim co-

Hmyjg. mo Glória Perez. seu
¦BBhI depoimento pode ser

KSJJQJ : negado.

I MARIA RITA
Amiga de infância de
Paula Tomás. Assim
como a mãe de Paula.

RnV vai dizer que sua ami-
*1H ga não confessou e

testemunhar que foi vitima de uma

Hugo da Silwira viu Paula no Iwal do cr mu O delegado Cidade de Oliveira também depòc

LUIZ GONZÁ-
GA DE LIMA
COSTA
Ex-corregedor-gertil
de Policia Civil. Vai
ser indagado sobre a
conduta dos quatro
policiais que teriam
ouvido Paula Torras
confessar.
PAULA MÁI-
RAN
Jornalista. Autora de
reportagem onde fala
da vida de Paula to-
más na cadeia. "

produtora Tycoon.
Prestou depoimento'
em juiro alegando ter
visto Guilherme agre-
dir e seqüestrar Da-
niela.
DANIELSON
DA SILVA GO-
MES
Também frentista do
posto de gasolina per-
to da produtora Ty-
coon. Seu depoimento
serve para confirmar
a tese da acusação de

que Daniela não foi
ao local do crime por
sua própria vontade.

ANTÔNIO CLA-
RETE D8 MO-
RAIS
Era lavador de carro
do Posto Nova Ipane-
ma. Vai dizer que
Guilherme de Padua
lavou o carro dele e
pediu para tirar uma
mancha do banco que
parecia sangue.

suposta trama dos po-
liciais civis para in-
criminá-la.
PEDRO ALVES
Dentista, mora em
Copacabana e tem
consultório em Jaca-
repaguá. Freqüenta-
dor do Barrashop-
ping. Vai dizer que
por várias vezes foi ao
shopping e que ao en-
trar não recebeu o ti-
quete do estaciona-
mento.

ftentista do posto de
gSiolina próximo á
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Ninguem vai escapar dos 
pedagios EflH

| 
¦ Rio adere a gestao privada de rodovias e Linha Amarela vai inaugurar no pais a cobran<?a em via urbana ^HIv!w||i|^H

!T,A00PETRIK 
10tllSS!^^^ DinhpirO 

DESaProvou r'«»~^* DNER para a eliminate de ^¦|||j||^H
; Andar decarro sem dinheiro no csl- §escnvolvend<; 0P[crc,'ir0 RS 

3656 nulhoes para a restau- pontes criticos (RS 44 milhoes)
| bblso c proibldo. Nao que se vfi { arriscado modelo de conces- m. 

rayao de estradas cuja operavao was principals rodovias brasilci-
prender alguem por vudutgem. mas . A , 

miutio di conces 1)211*3 
tO 1)211*11 foi concodida d miciutiva priva- ras

passou a ser praticamente iimpossi- ^ Aconstru^aodaes rada fica WdldlU pdltt da. Os recursos serao libiados | M. , , r ^I
.JlcI escapar a cobrantja de pedagio carg0 

do vencedor da licttatfo, ,^0#.„»,„„ 
^» para obras nas rodovias Rio- Mais de um teryo do finun- ^IHHHHIiHH|

para cruzar o estado. Quatro estra- f* escolhido pelo maior repasse de r0StailTaCaO Juizde Fora (RS 128,7 milhoes), ciamenlo seni hberado este ano
das no Rio de Janeiro — todas mcros oferecido ao estado. 

  Rio-Teresopolis (RS 29,7 mi- \ ^ '• milhoes. 0 crono-
I'ederais—ja estSo sob os cuidados A KJ-124 tera cerca de 60 quilo- oswaux) buarim jOniok Ihdes), via Dutra (RS 171.1 mi- grama de desembolsos preve a
ja iniciativa privada. Em novem- j"Jtros' jjjgjk 

render no minimo BRASILIA' - Explorar uma Ihoes) e Ponte Rio-Niteroi (RS llbcrjg® d* RS 105.9 millifcs
t;bro, a Linha Amarela engrosser* R,S 1 mMo Por ano 1,0 rodovia federal era regime de 36.1 milhoes). cm l997- RS 52.1 nullifies em ^ 

V£V r ]D3UD

m. E. ate o film do ano - no j*™0 | 
***mo * Por,25 «* concessao e um grande negocio. 0 dinheiro do BNDES para '9598'RS.f.2:9 milh6f ™ 1999 c B <:miximo. noiniciode97 — .a Linha s<-rao RS 25 milhfles ao longo do Alem de tarifas uue garantem o as tres rodovias e para a Ponte R|#|! milhoes em 2000 e 2001. H ~

..Vermelha tambem adere ao modis- penodo — dinheiro para se aplicar retorno do investimento, o con- Rio-Niteroi e quase tres vexes A empreipra OAS, concession H tJL
;BiO. So dois trajetos escapam: cm rodovias vicinais onde nao ha- a*ssionario pode contar com II- maior que o valor destinado, pe- "aria da rodovia Rio-Teres6po-
, Hio-Sanios e a Rio-Campos. Por vcra cobranya", diz Fernando Mac nanciamentos do Banco Nacio- '° orcamento federal, a conser- lis, solicitoti ffhanciamenio de ¦>•¦¦¦¦ H
.enquanto. Dowell, subsecretario do Gabinete nal de Desenvolvimento Econo- vayao preventiva. de rotma mais RS 95 milhocs. S

ot A nova onda mudou a relacao Civil de Marwllo e ideahzador da mico e Social (BNDES). conce- emcrgencial (RS 133 milhoes), A assessoria de imprensa do I ¦ I 0Q
entre motoristas e estradas: os em- proposta de concess;io. Daquiia uin didos com prazo dc de/anos de 65 mil quilometros de malha banco informou que o BNDES I H I O
presarios. para os usuarios viraram 'ncs- e?,araA dccidido o vena-dor da parj p;1gar e cust0 jc 5,5% ao rodoviaria federal no pais. Ou tern interesse em llnanciar con- *5

•jonsumidores de um produto. que ncitajao. A estrada deye ser inau- ano majs Jaxa de Juros de Lon- quase 0 dobro destinado a cons- cessoes rodoviarias poruue a no- m
:&>lor?a para ser atraentc c alingir guradaem nomax.modo.sanos g0 Prazo (TJLP) - rvmunera- iruvao c pavimentacao dc novas litica atual do banco 6 incentivar
paltissimas perspatamas de lu- RJ-109 ainda depende do apoio fe- ($0 abaixo da cadcrneta de pou- rodovias no pais (RS 198 mi- a transferencia dc servicos de in- 2cro. Para isso, gastou-se em recupe- dera ao Porto de Scpetiba. e'a pan?a. Ihoes); ou ainda oito vezes maior fra-estrutura no pais dSati«» S• racao, SLguranya t oltrta de ser\i- RJ 116 stra cs udada. para se Nos ulumos meses, 0 BN- que 0 orvamento disponivel ao privada. ^?os. apontar sua viabilidade fiinanceira. U

Em 25 anos. serao investidos Apesar de as rodovias privati/a- H"
quase RS 4,5 bilhoes em apenas das representarem retorno certo do n.. nilA _ I jl „ „„iL -J''9^co vias do estado. Via Dutra, investimento, asconcessionarias fa- !.?'.?!!?..?...!!!!!?....ZD
Rjo-Juizde Fora e Ponte Rio-Nite- rao de tudo para anular qualquer |/)
joi ja cstilo taxadas. A Rio-Teres6- possibilidade de riscos, tornando Trajeto Trajeto2 2.polis comeca a cobranya em 1° de xus pnuhitos mais atracntes. "Nos- (hoje) (previsao)
Setembro. F: a Linha Amarela, caso sa estrada e linda e queremos desta- ^^

. inedito de pedagio em via urbana, car as potencialidades turisticas das Tempo de viagem 38minutos 22 minutos O
serd inaugurada em novembro. cidades que a margeiam", explica 'Quiiometragem £5 Km 25KmAberta cm 199.. a Linha Verme- Jeova Alamy Filho, diretor-presi-  
IJia tambem deixara de ser gratuita dente da Concer, administradora ..y.®!?.?.1.^.® !?}$!*}* .??.!S5{t! .®®.^,??./.t,.
em breve, E. mais adiante, a Rio- da Estrada Rio-Juiz de Fora. Para ...9.V.?.t.?..?P^®?:!ofl®! R$ i_2,78 RS8.25

..'Pjmpos tambem sera concedida jsso, serao instalados computado- Pedagio R$ 160iniciativa privada, assim conio a c Daincis com infomiActW^ in ^^^hhhhb
RJ-II6 (Rio-Friburgo), u RJ-124 Prw'inal RS ,2'78 RS985 ^¦1*1
(Regiao dos Lagos) e a RJ-109 A Rio-Teresopolis. que sobe a 

¦¦¦¦IHHB
(Porto dc Scpetiba). estas duas em serra, costuma apresentar proble- Irase de criacao. Enfim, o fluminen- mas je visibilidade. "Por isso esta- KrOllOITllfl T'Juca c a "ha do Fundao (nja 1?'|q famlintM „
se estara devidamente cercado pelas mos investindo cm detectores de ^^VlllUlIlia quadro acima). rilcl lallllM^Ill

¦;asregistradoras 

das estradas. neblina importados". diz o gerente As 9h da manh5 - horario ' 11fc,° dfa,h,s ona c a Rl°" de marketing da Concessional COmpeOSa cons.derado de boa fluidez C DrOOiema 9 I
Z ,71. 

"C U 1 • ° 
iPr°8rama Rio-Teresopolis, Pedro Lancaster. \ „ uma equipe partiu do Cebolao r ~T a

PM. ^u«o.TcL a CRT tambem ja esta treinando 8 tfll'lffl 
— esquina das avenidas Airton IIOS KTIAgbHa tres modelos de concessao de os cobradores de pedagio. A Ponte " ltU lia Sena e das Americas Km wm

Ri0*Ni,er6i*por sua vez' po^ «>• A Linha Amarela vai ser pio- da Li"ha Amarela. Foram gas- flAvia sekles 'I7 ninis ae ousaaia. u pri- memorar 0 suevsso dc seu sistcma neira na cobranca dc pedkio em tos 38 minutos para cruzar os cofr«spoodeme BBBI
^iru; dcsenvolvido pelo Departa- de passe eletronico. que minimi/a uma via urbana. Ouem optar 35.5 quilfimetros de distancia WASHINGTON — No verao. \uncnto iNacional de hstradasde Ro- as lilas. Em nenhum lugardo mun- por sair dos enearrafamentos (56 Km h) ate o Fundao. O cus- quando os moradores de Was- M
mm, entrega ao comx-ssionano do houve adesao igual - 65% Vmtc a Barra e a Zona Norte' t0 operacional do vwulo (com- hington e Baltimore resolvem ir ™
g& atriouicoes de recupera?ao dos usuarios freqiientes. dispendera ate RS 1 60 (valor bustivel. manutencao do veiculo, as praias de Delaware, 0 conges-
gonservacao 

da estrada num prazo \ Via Dutra, eixo de ligacao maximo estimado). pneus. oleo. licenciamento, de- tionamcnto para pagar 0 peda-
P* an0v cnccu.a l,c,!ayao entre as duas maiores metropoles A Lamsa (Linha Amarela S preciacao do veiculo e juros do po de USS 2,50 da Bay Bridge,
*E! -?t brjsilciras- CJrre«a' anualmente. A), empresa concessionana da capital investido) num Corsa que cruza a Baia de Cheasapea-•{Wlos cditais e .1 n cnor tanla para rerca de 35 milhCv> dc tone|adas dc via expres^ r 1.000 ano 95 - foi de RS 12,78. ^ P»de acrescentar duas horas

ST. i u* 
m;'ntK:pm-" <**»¦ at"** » «*««• »»¦ l»»mil .S poHSX Com base em estimate 4, * 

» >*»»• Nova lon,ue.

fl

SHSS sseaKa»¦^^SSbVS 
n2?S ir° 

Sanhb>- d'retor-presidenteda Dauster. diretor da Larasa. Pam tos (68 Km h). nas mesmas con- "o'S^Kra USS 55 mi
nJocasoseenqZamthca- 5^ ^jvoes de trafego. A esra vieJoci-
aJws do Rio com Sao Paulo. Nite- de esviziamento da estnd i nio a^°r 

cabl* dadt. um carro seraethante ao sidiar a manuten^ao da ponte e'roi. 
Teresopolise Juiz de Fora ^^fe^vl sS &i Uvjd° peI°,JB tcm um 0115,0 transporte publica 

"Para os ad- f

I A-JHlolvimento pelo mumapio. elabo- vez ja estejaraos saturados" diz Na wu« MRVAl ^ 
N aC D°™1 Ihor tratar de minimizar o con- I

.fou um contra to de cooperacao cn- EvaSro qi 1 dera^um pLI DO BrS?1 fo 1 f" 
RS §3 Somand^se a0 va" g«tionamento. porque quanto ft J

tre o Boverno c os cmoresarios ». t « ? fr BRASIL fez um teste das lor do pedagio. tern-* o custo mais carros passam pcto peda- J
iteftiumi cntreiu com S?do* ir. 'j® Qua,lJaJf Totel e a Campaidia santagens tmanceira* e de tem- linal de RS 9.85. O que significa gio. maior sua renda", diz Neil IL A"SrLea 

construtora OAS - con- mo^tiS 1° !*"'> 5°°S 
a implanta,;ao da Lmha ^ue- m«mo com a cobran$a do Schuster, da Associacao Inter-

cesstonaria da Linha Amarela por -ornou^ , 
s° Amarela, comparando-a comjo pedagio, a reducao de custos nacional de Pontes. Estradas e

tf !on,ou uma atual percurso entre a B.irra da chegou a 23%. Tuneis em Washington. I
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Carlos Magno

I impossibilidade do poder público de manter rodovias em boas condições fez com que os pedágios voltassem: em poucos mesos, ^esdominarao t/uasc todas us rotas do estai

em vai escapar dos 
pedágios

DNER para a eliminação de
pontos críticos (RS 44 milhões)
nas principais rodovias brasilei-
ras.

Mais de um tervo do finan-
eiamento será liberado este ano
— RS 133,7 milhões. O crono-
grama de desembolsos prevê a
liberação de RS 105,9 milhões
em 1997, RS 52.1 milhões em
1998, RS 42,9 milhões em 1999 e
RS 31 milhões em 2000 c 2001.
A empreiteira OAS, concessio-
nária da rodovia Rio-Teresópo-
lis. solicitou financiamento de
mais RS 95 milhões.

A assessoria de imprensa do
banco informou que o BNDES
tem interesse em financiar con-
cessões rodoviárias porque a po-
litica atual do banco é incentivar
a transferência de serviços de in-
fra-estrutura no pais à iniciativa
privada.

frEfr T I03ÜD

Por que a Linha Amarela é a melhor opção

Trajeto 1
(hoje)

Trajeto 2
(previsão)

Tempo de viagem
Quilometragem
Velocidade média
Custo operacional
Pedágio
Preço final

38 minutos
35 , 5 K m
56Km/h
R$ 12,78

22 minutos
25 Km

68Km/h
R$8,25
RS 1.60
RS 9.85

Economia

compensa

a tarifa

A Linha Amarela vai ser pio-
neira na cobrança de pedágio em
uma via urbana. Quem optar
por sair dos engarrafamentos
entre a Barra e a Zona Norte,
dispenderá atè RS 1.60 (valor
máximo estimado).

A Lamsa (Linha Amarela S
A), empresa concessionária da
nova via expressa, espera rece-
ber 50 mil veículos por dia. Nos
horários de pico, devem passar
3.500 carros hora. "Quem não
usar o Túnel da Covanca não
pagará pedágio", explica Bruno
Dauster. diretor da Lamsa. Para
receber o público estimado, a
Praça de Pedágio terá 19 cabi-
nes. Dauster avalia que. numa
situação extrema, perca-se três
minutos para enfrentar a fila.

Na sexta-feira, o JORNAL
DO BR\S1L fez um teste das
\antagens financeiras e de tem-
po com a implantação da Linha
.Amarela, comparando-a com o
atual percurso entre a Barra da

Tijuca c a Ilha do Fundão (veja
quadro acima).

As 9h da manhã — horário
considerado de boa fluidez —,
uma equipe partiu do Cebolâo
— esquina das avenidas Airton
Sena e das Américas —, Km 0
da Linha Amarela. Foram gas-
tos 38 minutos para cruzar os
35,5 quilômetros de distância
(56 Km h) até o Fundão. O eus-
to operacional do veiculo (com-
bustivel. manutenção do veiculo,
pneus, óleo. licenciamento, de-
preciaçào do veiculo e juros do
capital investido) num Corsa
1.000 ano 95 —foi de RS 12,78.

Com base em estimativas da
Lamsa. presume-se que para
chegar ao Fundão passando-se
pelos 25 quilômetros da Linha
Amarela serão gastos 22 minu-
tos (68 Km h), nas mesmas con-
dições de tráfego. A esta veloci-
dade. um carro semelhante ao
usado pelo JB tem um custo
operacional, segundo o enge-
nhetro Fernando Mac Dowell,
de RS 8.25. Somando-se ao va-
lor do pedágio, tem-se o custo
final de RS 9.85. O que significa
que. mesmo com a cobrança do
pedágio, a redução de custos
chegou a 23%.

Fila também

é 
problema

nos EUA

flAvia sekles
Correspondente

WASHINGTON — No verão,
quando os moradores de Was-
hington e Baltimore resolvem ir
às praias de Delaware, o conges-
tionamento para pagar o pedá-
gio de USS 2,50 da Bay Bridge,
que cruza a Baia de Cheasapea-
ke, pode acrescentar duas horas
á a viagem. Em Nova Iorque,
onde a ponte Queens-Borough
liga a cidade aos aeroportos, há
pedágio de USS 3 nas duas dire-
ções. Durante o rush, sempre há
engarrafamentos.

O pedágio gera USS 55 mi-
Ihões por ano. usados para sub-
sidiar a manutenção da ponte e
transporte público. 

"Para os ad-
ministradores da ponte, é me-
lhor tratar de minimizar o con-
gestionamento. porque quanto
mais carros passam peto pedá-
gio. maior sua renda", diz Neil
Schuster, da Associação Inter-
nacional de Pontes, Estradas e
Túneis em Washington.
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Ninguem vai escapar dos 
pedagios 

HD9

Rio adere a gestao privada de rodovias e Linha Amarela vai inaugurar no pais a cobranga em via urbana

TIAGO Pi-TRiK 1° 
ff^r^r68- HinllAlVA DES aprovou llnanciamcntos de DNER para a eliminagJo de ^|||||||j||^|

Andardecarro sem dinheiro no ,.«t-, n. m^iv'ni' 
'^su'1Vt/; -LJ1HI101FO RS 365,6 milhoes para a restau- pontos criticos (RS 44 milhoes)

bolso e proihido. Nao que se va m.,ici,,riOTJnm™w!ir!!!w 1 ra?So dc estnidas cuja opcrapao nas principals rodovias brasilei-
Ptender alguem por vadiagem, mas ™,S -™f° 

^elo 
de cona«s- KaratO 

Mia foi conccdilia ;i inidativi> P"va-
passou a wr praticamente impossi- sao. A constru?ao da estrada fica WctlrtW JJcUcl da. Os recursos serao libcrados ...  . .
vel escapar a cobran*. de pedagio "**> ^.Jencef0r 

da hc,law 
,a Para obras nas rodovias Rio- ^ 

dc 
J» 

*» do 
,finan- HHHHHH

para cru/ar o estado. Quatro estra- f cscolfhldo 
f'° 

,naior1 rcPasse de rCStaUTaCaO Juiz dc Fora (RS 128.7 milhoes), tu™f*® "* l,^dorftc ano
das no Rip dc Janeiro - todas '"crosoferec.doaoestado  

Rio-Teresopolis (RS 29.7 mi- ~ RS '33>7 m]h™~ 0 cro!u>
(Mentis—ja estiio sob os cuidados A RJ-L4 tera cerca de 60 quilo* oswaldo buarim jOnior Ihoes), via Dutra (RS 171.1 mi- f['ima - a
da iniciativa privada. Em novcm- c f!ode render no mini"10 BRASILIA — Explorar uma ,h6cs) e Pontl-' Rio-Niteroi (RS '" r?S? 

rV <p nih™ t?Et> T ID3d3 <
bro, a Linha Amarela engrossara » 1 ™Mo W ano a«fad«- rodovia federal cm regime de 36,1 milhoes). ™ • W. 

JS ^52 
I milhoes em ^

l&a. E, ate o fim do ano - no C?mo» e P°r,25 »«<* concessao e um grande negocio. 0 dinheiro do BNDES para •^•l«.^milh««J '2JC H <t
maximo. no initio de 97 —, a Linha ^rao RS 25 milhoes aoslongo do Alem de tarifas que garantem as trcs rodovias e para a Ponle p 31 milhoes em 2000 c J)01. ¦ ^ ;
Vcrmelha tambem adere ao modis- penodo — dinheiro para se aplicar retorno do investimento, o con- Rit>-Nitcr6i e quase tres vc/es empreiteira OAS, cona'ssio- ¦ «
mo So dois trajetos escapam: em rodovias vicinais onde n3o ha- eessionario pmle contar com li- maior que o valor destinadp] pc- [,ana da rixlovia Rio-Tercsopo- ¦¦¦¦¦ kH

Rio-Santos c a Rio-Campos. Por vera cobranga", diz Fernando Mac nanciamentos do Banco Nacio- '° orvamento federal, a conser- hs. sohcitou financiamento de "™J1 *,

enquanto. IXwell, subsecretario do Ga^binete nal de Descnvolvimento Econiv uwao prcventiva, de rotina mais R$ 95 
glhfles. _ 

—¦
A novalpnda mudou a relacao ^|V|" de Marcello e ideahziidor da mico e Social (BNDES). conce- emergencial (RS 133 milhoes). A asscssoria de imprensa do |H P1 J;entre motoristas c estradas: os em- proposta de conoessao. Daqui a um t)jt|os eom pra/0 jc jez anos dc 65 mil quilomciros dc inalha banco inlbrmou que o BNDES H H H O ¦ >

pa-sarios, para os usuarios viraram ",cs- estara decidido o vena-dor da para pagar c cust0 de 5 5^ ao fodoviaria federal no pais. Ou tern mteresse em financiar con- "5 <
consumidores de um produto. que Hcttajao. A estrada deve ser inau- anomaisTaxadcJurosde Lon- quase 0 dobro destinado a cons- cessoes rodoviarias porque a po- IIIHiHHI ¦¦" '
Mieslorva para seratracntecatingir gurada em no maximo dois anos. go Prazo (TJLP) — remunera- trugfio e pavimenUu^o de novas Imca atual do banco c inccntivar '
as. altissimas perspectativas de lu- RJ-109 ainda dependedo apoio fe- <;ao abaixo da caderneta de pou- rodovias no pais (RS 198 mi- a transferenaa de services de m- aSb1 '
cro. Para isso, gastou-se em recupe- ®sral ao Porto de Sepetiba, e panpa. Ihoes); ou ainda oitovezes maior fra-estrutura no ptiis i iniciativa Ql
r»(cao, seguranga e oferta de seni- RJ-116 sera estudada, para se Nos iiltimos ineses. 0 BN- que 0 orvamento disponivel ao privada. A
90s. apontar sua viabihdade financeira. w

Em 25 anos, sefSo investidos Apesitr de as rodovias privatiza- —^ '
quase RS 4.5 bilhoes cm apenas das reprcsentarcm retorno certo do n.. _ Ijl ~
cinco vias do estado. Via Dutra, investimento, as cona'ssionarias fa- „?.'.!! .. .^.1^. . . .. .P.9_P ID
Ri6-Juizde Forae Ponte Rio-Nite- riio de tudo para anular qualquer CO
roi ja estiio taxadas. A Rio-Tcreso- possibilidade de riscos, tornando Traieto Trajeto2 I 2
Pftljs comeva a cobranga em 1° de seus produtos mais atraentes. "N6s- (hoie) (previsao) Q
sctembro. E a Linha Amarela, aiso sii estrada e linda e queremos desta-
inedito de pedagio cm via urbana, car as potcncialidadcs turisticas das Tempo de viagem 38minutos 22 minutos
sera inaugurada eni noyembro. cidades que a margeiam", explica "QuiKtragem 35,5 Km 25 Km ¦¦¦¦¦¦¦

Abcrta em 1992. a Linha Verme- Jeova Alamy Fulho. diretor-presi- "uTZa'a aa eAwwk «^m/h
lha tambem deixara de ser gratuita dente da Concer. administradora
em breve. E, mais adiante, a Rio- da Estrada Rio-Juiz. de Fora. Para Custo operacional RS 12,78 RS 8.25
Catnpos tambem sera conccdida isso, seriio instalados computado- PedAgio RS1.60
iniciativa privada. assitn como a*s e paineis com informai;5cs ao "p«iwiS' rs'i9 7R Rs q as HBHHHIFU-116 (Rio-Friburgo), a RJ-I24 longodavia. Precofinal RS 12,78 RS9.85

(Regiao dos Lagos) e a RJ-109 A Rio-Teresopolis, que sobe a
(Porto dc Sepetiba), estas duas em serra, costuma apresentar proble-fasedecna^ao. Enlim, 0 duminen- mas de visibilidadc. "Por isso esta- FiPnnOITIlfl Tijuca e a Ilha do Fundao {wm prftfnfifft
se«itaradevidamentecercadopelas mos investindo em detectores de ^viivuua quaJroadrna% M. IUIC9IU ijPlyKB

gas 
registradoras das estradas. neblina importados", diz 0 gerente As 9h da manha — horario JntnuilSto 1 •

ptinho leio dessa historia e a Rio- je marketing da Concessionary COMipCIlSa considerado de boa fluidee —. llltClCllia H H
i^ptos — excluida do programa Rio-Teresopolis, Pedro Lancaster. . uma equipc partiu do Cebolao T»Tfc a iA ¦nAmper ser tula como inviavel. A CRT tambem ja esta treinando a frorifo — esquma das avenidas Airton a DliBU4U

I 

Ma trcs modelos de concessiio de os cobradoa-s de pedagio. A Ponte Sena e das Americas —. Km 0 c . S0(1 ¦

l&ISrZfeO* A Linha Amarela vai ser pio f» 
L-ha Amarela Foram pa, o„ J J?£?t

li^oMdo^o^D™K! T'°r',r S 5"??0 
* *" iwiranacobranvade pedagio em «i "»¦»• P» «<•'*• raS. os d«s «j£ da estrada ¦¦¦¦

Sno'SS n', l'kmd^ R,t *(T%,toTa i'1'"'' 
"I"""'"'' "ma "a utbana Qutm 0,"ar Vn"'C'a R"kJ»" * ForJ <BR-040). na ¦

Sin ao M^ionarto f k t -1"" '"Saf J° 
T' P»r sair dos engarrafameotos 56 km.h) ale 0 Nndao. O cus- altm do Km 104, em Xertm. ^

^ibSdfrecSeao 1° 
'""f ~ " entre a Barra e a Zona Norte. to opeiaeional do ve«.'Ulo (com- em Dnque de Ca«as, Bai««da

®SSidkMrSn™Dr!/o Jos,us'"n'»rmlut"IK- dispendera ate RS 1.60 (\alor te'tu-1.manutcntaodoracnlo. Fluminensc. Organiffldo pelo
^ :0sT„r,nE,S A 

V,a Dutra. eixo de Hga<ao maximoeaimado). pnens._oleo.Itcenaamemo.de. d jo estadiil Washington ^^J ' S
l; i rs « ™£ 

entre as duas matorcs metr6poles A Umsa (Linha Amarela P^iatao do vcktuIo e juros do Reis. candidate a riceWeiU)¦qjKm ottreceu os scrvi^os exigidos brasileiras, carrega. anualmente. A), empresa conccssionana da caPltal >nveslido) num Corsa h d z, d p^
S Ao^imr^XoS —de 

35 milhoesdetoneladasde nova I expressa. espera rece- 1.000ano95 — foi de RS 12.78.

do i mdnvi'i deve ser entnvL .'m ?'^s* cnSuant0 3 esquaSdi ma- ber 50 mil vticulos por dia. Nos Com base em estimativas da vereador pelo PDT. o protesto
ntmns condieoes ao oovwno , lerT1°^ana ,ransPorta entrc as horarios de pico, devem pas&ir Lamsa, presume-se que para era contra a cobranta do peda- H H
nl — nos tres nniminK in iv duas cidades apenas 146 mil tonela- 3.500 canos,hora. "Quem nao chegar ao Fundao passando-sc gio de RS 2.38 para moradores
emnnsa concession in i e obric id "O transportc de carga c um usar o Tiinei da Coranca nao pelos 25 quilometros da Linha da regiao. O tumuito, que come-

i k-r em ml is ni ios um eenifi^do "lon^Po1'^» hcrdado . avaha Evan- pagara pedagio". explica Bruno Amarela serao gastos 22 minu- <?ou por volta de lOh c durou ate
Ac oil iKtinte KO Qom \ m.- nr.. »f° ™ diretor-presidcnte da Dauster. diretor da Lamsa. Para tos (68 Km h), nas mesmas con- 12h30, causou um engarrafa-
mtMro Liso st-Vnoindnm is ho.. ^ova ^u,ra E 0l^l.as pnvatiza- recebcr o publico estimado. dicocsde trafego. A esta veloci- mento de aproximadamente dez ^
cfi« do Rio mm ti,) Pinln \iVt-. 95® da rede ferroviana, as chances Pra^a de IVdagio tera 19 caW- dade. um carro semelhantc ao quilometros.
riS Teresonolis e Jui/ de Fora 

de esva/iamento da estrada nao Ms. Dauster a\alia que, numa usado pelo JB tern um custo "Nao e justo que os rnorado- W'n . ,, cresoem? A lerrovia sera bem-vin- situa>,"ao extrema, perca-se tres operacional. segundo o enge- res paguem o pedagio loda a vez I*, segunao nioaeio. em aesen- da. chegara numa hora em que tal- minutos paraenfrentara fila. nheiro Fernando Mac Dowell. que passarem por aqui". disse I\cn\mKTito pelo mumcipio. elabo- ja estejamos saturados". diz Na sexta-feira. o JORNAL de RS 8.25. Somando-se ao \a- Washington, que propos a Com- ft 1rou um cootralo de cwperasao en- Esandro. que hdcra um Programa DO BRASIL fez um teste das lor do pedagio, tem-« o custo panhia de Conassao da Estrada m. A0^0 goverao e os empmanos. de Quahdade Total e a Campanha vantagens financeiras e de tern- final de RS 9.85. O que significa de Juiz de Fora (Conor) a reali- Apre eitura cntrc u cc m o os a* de Bunco Zero apenas uma de- po com a implanta^ao da Linha que, mesnio com a eobran^a do za^ao de um cadastramento doscursos e a construtora UAb — con- monstracao de como a estrada se .Amarela. comparando-a com pedagio, a reducao de custos moradores ou a coastrucao <kocssionana da Lmha Amarela por tomou uma empresa. atual petcuno entre a Barri da cIksou a 23* um atalho (
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DES aprovou financiamentos de
RS 365,6 milhões para a restau-
ração de estradas cuja operação
foi concedida à iniciativa priva-
da. Os recursos serão liberados
para obras nas rodovias Rio-
Juiz dc Fora (RS 128.7 milhões).
Rio-Teresópolis (RS 29,7 mi-
Ihões), via Dutra (RS 171,1 mi-
thòes) e Ponte Rio-Niterói (RS
36.1 milhões).

O dinheiro do BNDES para
as três rodovias e para a Ponte
Rio-Niterói c quase três vezes
maior que o valor destinado, pc-
Io orçamento federal, à conser-
vação preventiva, dc rotina e
cmcrgencial (RS 133 milhões),
dc 65 mil quilômetros dc malha
rodoviária federal no pais. Ou
quase o dobro destinado à cons-
trução e pavimentação de novas
rodovias no pais (RS 198 mi-
Ihões): ou ainda oito vezes maior
que o orçamento disponível ao

DNER para a eliminação de
pontos críticos (RS 44 milhões)
nas principais rodovias brasilei-
ras.

Mais de um terço do finan-
ciumento será liberado este ano
—- RS 133,7 milhões. O crono-
grama de desembolsos prevê a
liberação de RS 105,9 milhões
em 1997, RS 52,1 milhões cm
1998. RS 42.9 milhões em 1999 e
RS 31 milhões cm 2000 e 2001.
A empreiteira OAS, concessio-
nana da rodovia Rio-Teresópo-
lis, solicitou financiamento de
mais RS 95 milhões.

A assessoria de imprensa do
banco informou que o BNDES
tem interesse em financiar con-
cessões rodoviárias porque a po-
litica atual do banco ê incentivar
a transferência dc serviços de in-
fra-estrutura no pais á iniciativa
privada.

OSVVAt DO BUARIM JÚNIOR
BRASÍLIA — Explorar uma

rodovia federal em regime de
concessão ê um grande negócio.
Além dc tarifas que garantem o
retorno do investimento, o con-
cessionário pode contar com li-
nanciamentos do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econò-
mico e Social (BNDES), conce-
didos com prazo dc dc/ anos
para pagar e custo de 5,5% ao
ano mais Taxa de Juros de Lon-
go Prazo (TJLP) — remunera-
çáo abaixo da caderneta de pou-
pança.

Nos últimos meses, o BN-

frEfr T ID3U3

Por que a Linha Amarela é a melhor opção

Traieto 2
(provisão)

Traieto 1
(hoje)

22 minutos
25 Km

68 Km/h
RS 8,25
R$ 1.60
RS 9,85

38 minutos
35,5 Km
56 Km/h
RS 12.78

Tempo de viagem
Quilomotragem
Velocidade môdia
Custo operacional
Pedágio
Preço linal

Economia

compensa

a tarifa

A Linha Amarela vai ser pio-
neira na cobrança de pedágio em
uma via urbana. Quem optar
por sair dos engarrafamentos
entre a Barra e a Zona Norte,
dispendera até RS I.60 (valor
máximo estimado).

A Lamsa (Linha Amarela S
A), empresa concessionária da
nova via expressa, espera rece-
ber 50 mil veículos por dia. Nos
horários de pico. devem passar
3.500 carros, hora. "Quem não
usar o Túnel da Covanca não
pagará pedágio", explica Bruno
Dauster. diretor da Lamsa. Para
receber o público estimado, a
Praça de Pedágio terá 19 cabi-
nes. Dauster avalia que. numa
situação extrema, perea-se três
minutos para enfrentar a fila.

Na sexta-feira, o JORNAL
DO BRASIL fez um teste das
vantagens financeiras e de tem-
po com a implantação da Linha
.Amarela, comparando-a com o
atua! percurso entre a Barra da

Tijuca e a Ilha do Fundão (ivia
quadro acintà).

Às 9h da manhã — horário
considerado de boa fluidez —.
uma equipe partiu do Cebolão
— esquina das avenidas Airton
Sena e das Américas —. Km 0
da Linha Amarela. Foram gas-
tos 38 minutos para cru/ar os
35.5 quilômetros de distância
(56 Km, h) até o Fundão. O eus-
to operacional do veiculo (com-
bustivel, manutenção do veiculo,
pneus, óleo. licenciamento, de-
preciação do veiculo e juros do
capital investido) num Corsa
1.000ano95-foi de RS 12.78.

Com base em estimativas da
Lamsa. presume-se que para
chegar ao Fundão passando-se
pelos 25 quilômetros da Linha
Amarela serão gastos 22 minu-
tos (68 Km h), nas mesmas con-
dições de tráfego. A esta veloci-
dade. um carro semelhante ao
u>ado pelo JB lera um custo
operacional, segundo o enge-
nheiro Fernando Mac Dowell.
de RS 8.25. Somando-se ao va-
lor do pedágio, tem-se o custo
final de RS 9.85. O que significa
que, mesmo com a cobrança do
pedágio, a redução de custos

Protesto

interdita

a BR-040
Cerca de 500 manifestantes

fecharam ontem, por duas ho-
ras. os dois sentidos da estrada
Rio-Jui/ de Fora (BR-040). na
altura do Km 104. em Xerèm.
em Duque de Caxias, Baixada
Fluminense. Organizado pelo
deputado estadual Washington
Reis, candidato a vke-prefeito
na chapa dc Zito. do PSC. e por
Geraldo Moreira, candidato a
vereador pelo PDT, o protesto
era contra a cobrança do pedá-
gio de RS 2.38 para moradores
da região. O tumulto, que come-
çou por volta de lOh c durou ate
12h30, causou um engarrafa-
mento de aproximadamente dez
quilômetros."Não é justo que os morado-
res paguem o pedágio toda a vez
que passarem por aqui", disse
Washington, que propôs a Com-
panhia de Concessão da Estrada
de Juiz de Fora (Concer) a reali-
zaçào de um cadastramento dos
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Relatório lista 63 escolas onde tráfico atuà

Documento elaborado em segredo pela Secretaria Estadual de Educação prova que quadrilhas vendem diretamente a estudantes
NELSON DE SOUZA

Relatório elaborado pela Se-
cretaria de Estado de Educação,
com a ajuda de professores e dire-
tores, e obtido com exclusividade
pelo JORNAL DO BRASIL, re-
vela que em 63 instituições de en-
sino das redes federal, estadual,
municipal e particular do Rio o
tráfico de drogas funciona livre-
mente. A lista inclui a Universida-
de Federal do Rio de Janeiro, na
Ilha do Fundão, onde o tráfico
mantém um ponto de venda. Na
secretaria, porém, o documento é
considerado assunto sigiloso e al-
guns assessores da secretária Ma-
riléa Cruz chegam a negar sua
existência.
• 0 trabalho revela o perfil dos
alunos e traça um mapa das esco-
Ias, determinando sua área de ris-
co e a prioridade. Uma das medi-
das tomadas pelas secretarias es-
taduais de Educação e de Segu-
rança, para conter o avanço do
tráfico, foi a criação do programa
de prevenção ao uso de drogas.
Financiado pelo BID — Banco
Interamericano de Desenvolvi-
mento — e pelas Nações Unidas,
o programa vem orientando pro-
jessores a desenvolverem uni ira-
balho preventivo junto aos estu-
dantes. Mas seus resultados só vi-
ráo a longo prazo. E as medidas
de emergência, com resultados a
curto prazo, ainda não foram to-
madas.

Marketing — Segundo o de-
letive Aladim Neves, enquanto os
representantes das áreas educa-
pional c de segurança, estaduais e
municipais, discutem como coibir
as drogas nas escolas, "as bandi-
dos fazem seu marketing com os
estudantes". De acordo com o
policial, lotado na Divisão de Re-
pressão a Entorpecentes, a menta-
Ijdade do traficante funciona da
seguinte forma: "Se o viciado não
vai até a boca-de-fumo. por causa
de uma ação mais enérgica da
policia nas favelas, as boeas-de-
fumo vão até o viciado".

Aladim afirma, ainda, que os
pequenos pontos dé venda próxi-
mo a escolas nada mais são do
Sue éticas (termo tirado da con-
jtravenção, que

vens, como barzinhos, shows.
Baixo Leblon, Baixo Gávea e
praias da Zona Sul, o que difieul-
ta a ação da polícia.

Porta — Três dos estabeleci-
mentos citados no relatório da Se-
cretaria de Educação ficam no
que a polícia chama de "triângulo
do medo". A área, que abrange as
escolas municipais Isabel Mendes,
Augusto Paulino e Bento Ribeiro,
entre as ruas Isolina, Joaquim
Méier, Cônego Tobias e Hemen-
garda, no Méier (Subúrbio da
Central), concentra mais de 2 mil
alunos, sendo considerada um dos
principais pontos de comérico de
drogas em porta de colégios do
Rio.

Outra área de perigo citada no
relatório fica entre as escolas mu-
nicipais França, na Rua Padre
Nóbrega, em Piedade, e Souza da
Silveira, na Rua Ámalia, em
Quintino, subúrbios da Central.
As duas escolas são localizadas na
subida do Morro do Amendoim,
favela chefiada por traficantes do
Morro do Urubu. Segundo o pai
de um aluno da Souza da Silveira,
os traficantes descem do morro e
misturam-se aos estudantes, para
poderem vender tranqüilamente
as drogas.

Também estão sendo observa-
das pela Secretaria Estadual de
Educação e constam do dossiê as
escolas Senador Francisco Odilon
Galloti, em Cascadura (Subúrbio
da Central); Rugendas, na Rua
Padre Manso, também em Casca-
dura, área de traficantes do Morro
do Campinho; Normal Carmela
Dutra, próxima ao Morro do Ca-
jueiro,[entre Madureira e Vaz Lobo
(Subúrbio da Central); Visconde de
Cairu, na Rua Soares, 95, Méier;
Professor Clóvis Monteiro, na Ave-
nula dos Democráticos, 271, em
frente á Favela de Manguinhos
(Subúrbio da Lefpoldina); c GPI
da Rua Conde de Bonfim, Tijuca
(Zona Norte), entre outras. Sobre a
l Iniversidade Federal do Rio de
Janeiro, o relatório informa que, na
republica dos estudantes, tralpm-
tes da Favela da Mare (Subúrbio
da Leopoldina) mantém um ponto
de venda,

¦significa uma con
jlinuação de uma
!boca-de-fu mo),
|para fugir das blit-
"/.cs policiais nos
taorros. Ainda se-
jgundo o detetive.
!o local escolhido
•pelos traficantes
itanto pode ser
uma escola como

;um ponto de con-
centração de jo-

ALGUMAS ESCOLAS DO DOSSIÊ
Escola Municipal Isabel Mondes (Môler)
Escola Municipal Augusio Paulino (Mòler)
Escola Municipal Bonlo Ribeiro (Môior)
Escola Senador Francisco Odilon Galloti (Cascadural
Escola Rugendas (Cascadura)
Escola Normal Carmela Dutra (Madureira)
Colégio Visconde de Cairu (Môior)
Colégio Prolessor Ciôvis Monteiro (Manguinhos)
Colégio GPI (Tijuca)
Universidade Federal do Rio do Janeiro (Ilha do Fundflo)
Colégio ADN (Meior)

Ninguém no Centro de Inteli-
gência da Secretaria Estadual de
Segurança Pública (Cisp) — órgão
responsável pelas investigações so-
bre a rota do tráfico nas escolas —
confirmou a existência do relatório,
negado também pela Secretaria de
Estado de Educação, que reconhe-
ceu não ter planos para reprimir o
consumo de drogas. O assessor de
Comunicação Social da Secretaria
de Educação, Ricardo Gouveia,

Autoridades 
querem 

manter sigilo

considera positiva qualquer ínciati-
va para combater o uso de tóxicos/
mas condena a utilização da Policia
Militar na tarefa de orientar os alu-
nos. o que deve caber aos educado-
res. Para Gouveia, a PM deve ser
acionada apenas na repressão ao
tráfico.

A reativação do Programa Edu-
cacional de Resistência às Drogas
(Proerd) — extinto pelo general

Nilton Cerquei™, em IW4, que vi-
sava ao recrutamento dl policiais
militares para orientar alunos atra-
vés de palestras contra os tóxicos —
loi um dos temas abordados no
encontro que reuniu, em maio deste
ano, no consulado americano, re-
presentantes do Conselho Nacional
de Entorpecentes, do Proerd e da
Secretaria de Educação. Na reu-
niàoi chegou-se tio consenso de que

a PM não deveria ser utilizada pura
educar os alunos. O Proerd — ijue
v igorou durante cerca de dois ahos
no Rio — foi uma adaptação"'*da
prática adotada pela policia amen-
cana para informar aos estudantes
sobre o perigo das drogas. A Seure-
taria de Educação aguarda desde
maio a apresentação de proietojse-
melhante. elaborado por ex-partiei-
pantes do programa.

Quatro casos

em apenas

uma semana

i
A prisão

do traficante
lueiano Ro-
sa. que es-
condia ma-
conha num
aparelho de
som em frente a um Ciep em San-
ta Cruz (Zona Oeste) na quinta-
feira, é o quarto caso relacionado
ao tráfico de drogas em áreas pró-
ximai a escolas deste ano todos

registrados em menos de uma se-
mana. Na quarta-feira, a menina
E.O.S., de apenas 11 anos. foi
detida com maconha no pátio da
Escola Municipal Humberto Sou-
/a. em Vila Isabel (Zona Norte).
A menina segurava um saco pias-
tico com cerca de três gramas da
droga quando foi flagrada por
guardas municipais

Outro caso foi registrado na
última terça-feira: C ardeal da Sil-
va Santos, 54 anos, foi preso pro-
ximo à escola GPI. na Rua Ibitu-
runa, na Tijuca (Zona Norte).
Detido com quatro sacolas de
maconha. Cardeal Ibt capturado
graças a um telefonema para o
Disque-Denúncia.

O primeiro caso ocorreu na
sexta-feira da semana passada,
quando policiais civis apreende-
ram 300 bombons recheados com
cocaína a menos de 30 metros de
uma escola municipal, cm Santa
Cru/.

Com 2(Hi homens para fazer
rondas em ll>2 escolas de 23 bair-
ros. Guarda Municipal iniciou ,i\
investigações sobre o tráfico de
drogas nos colégios em abril, par-
lindo das reclamações de pais.
alunos, professores, funcionários
e cartas anônimas enviadas á cor-
poraçào. Ate agora, foram apre-
sentados á Secretária de Seguran-
ça cinco relatórios descrevendo as
novas táticas dos traficantes para

formar uma nova geração de vi-
ciados.

De acordo com os documen«
tos, nem as crianças de 7 a 12
anos estão livres da ação dos tia-
licántes As drogas entram nas
escolas, geralmente, através dè
alunos maisvelhos, geralmente re»
petentes. Após o inicio das invcs|
ligações, o chefe do Centro dê
Inteligência da Segurança Pública
do estado, coronel Sérgio krais
loi exonerado do cargo. Krati
desmentiu o secretário de Segui
rança Nilton Cerqueira e o goverf
nador Mareello Alencar, que nej
garam ter recebido os relatorioi
escritos com base nas apuraçõei
da Guarda Municipal.

A GUERRA FRsA

[27 de agosto às 10.30h
PRINCIPIO DANAO INTERVf NCAO
ALIANÇA CONTRA O NA/ISMO. OI A MACAHTISMO
Maria Regina Soares
• RAUL

27 de agosto às 13.30b
POS OUtHHA. PRIMEIRO GOLPE
PATROCINADO Ptl A CIA
ARERTURA DA CARTA PA Oi A
A INTERVE NCK5NISMt>S

Mario Solórzano Martinez
QUATIMAU

BOLÍVIA - A REVOLUÇAC
ESQUECIDA

28 de agosto às 10.30b
POPLH.ISMO f NACIONALISMO
SINDICATOS NA LUTA AHMAOA PILO POW «
Mariano Baptista Qumucio
¦ OLlVI A

28 de agosto às 13.30h
BAIA DOS PORCOS AL
EMfiARQOS
NAUFRAGíO DA
Emir Sader
• tlàliL

Serão distribuídas senhas
no local, mala hora antas
do inicio das conferências.

04 de setembro às 13.30b

Guy de Almeida
BRASIL

05 de setembro às 10.30H

Raul Alfonsin
AROCM Ttft *

agosto a setembro

Os últimos 50 anos da história
latino-americana

em 13 conferências

ICentro 

Cultural Banco do Brasil
Rua Primeiro de Março, 66
lntorm«ç6#s - 216*0237 • 21 6-0626

29 de agosto às 10.30b

CAM»N*OS DA PAZ HA VE NE/UEl A f Ei SAL'
Rubén Ignacio Zamora

30 de agosto às 10.30H
ALLENDE E A REAÇÃO DE PINOCHET
\*ODElO CHILENO DE AJUSTE NEOU
Luis Maira Aguirre
CHIlt

CL SALVADOR

29 de agosto às 13.30b 30 de agosto às 13.30H

Héctor Bójar
P«RU

PATROCÍNIO
PROMOÇÃO

JORNAL DO BRASIL
BAMCOOOBMSa.

José Maria Pasquini
AROCMTIM A

REALIZAÇÃO

AXiOW

03 de setembro às 10.30b
OPÇÃO DA IGREJA PELOS POBRE P.
Leonardo Boff
BRASIL

03 de setembro às 13.30b
SANOWSMO
SCNDE RO tUMINOSO ZAPATISMO

Carlos Fernando Chamorro
NIC AR AQUA

04 de setembro às 10.30b
CONSTRuCAO DA UATR»/ NEOL'Bf.RAL
POLÍTICAS PARA A AMERICA LATINA

José Luís Fiori
BRASIL
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'Limpeza' 
do órgão no Rio de Janeiro atinge cinco agentes, além de delegados acusados de ligação com o bicho e até seqüestros

FRANCISCO LEALI
BRASÍLIA — Pouco mais de um

ano depois de iniciar uma limpeza
nos quadros em sua superintendên-
cia regional no Rio de Janeiro, a
direção da Polícia Federal (PF) co-
meça a obter os primeiros resulta-
dos das investigações para punir os
agentes e delegados federais acusa-
dos de corrupção. Cinco foram de-
mitidos no primeiro semestre e ou-
tros quatro estão ameaçados de ter
que deixar a PF por má conduta
profissional. E essa lista ainda pode
aumentar.

No último dia 13 deste mês, uma
equipe especial da Coordenação
Central Judiciária — a corregedo-
ria da Policia Federal — recebeu a
missão de instaurar no Rio de Ja-
neiro um processo administrativo
contra o delegado Eleutèrio Parra-
cho, ex-superintendente da PF no
estado. O processo, que poderá re-
sultar até na demissão do delegado,
folaberto a partir das provas reuni-
das num inquérito policial sobre
denúncias de extorsões praticadas
por policiais federais contra repre-
scntantes do Banco Israelense de
Desenvolvimento. Quando era su-
perintendente, Parracho não invés-
tigou a denúncia.

Para reforçar a equipe da corre-
gedoria, composta por dois delega-
dos, um agente e um escrivão, mais
um delegado foi deslocado do Cea-
rã para o Rio de Janeiro. O delega-
do José de Arimatéia vai ajudar os
déíegados Zulmar Pimentel e Ro-
berto Monteiro no processo admi-
nistrativo contra Parracho e nos
demais casos investigados no esta-
do. Pimentel e Monteiro têm fama
dc durões entre os colegas. Há três
anos, os dois atuaram nos inquéri-
tos sobre as falcatruas do Esquema
PC. No primeiro semestre deste
uuo, os corregedores instauraram
42 sindicâncias e quatro processos
administrativos no Rio dc Janeiro.I

. Minuciosos na apuração, os de-

Processo contra o delegado Edson de Oliveira recomenda sua demissão Delegado Eleutèrio Parracho: envolvimento com caso de extorsão

legados já conseguiram reunir pro-
vas que incriminam outro ex-supe-
rintendente da PF no Rio. o delega-
do Edson de Oliveira. Zulmar Pi-
mentel presidiu um processo
administrativo contra Edson de
Oliveira, concluído com um relato-
rio de 100 páginas recheadas de
provas contra o delegado. Acusado
de ligação com o jogo do bicho e
candidato a deputado federal em
1994. Edson de Oliveira teve sua
demissão sugerida pelo presidente
do processo administrativo.

O caso de Edson de Oliveira está
sendo examinado pela consultoria

0s cortes

Ano Demitidos

1993 8

1994 21

1995 9

1996 19 (*)O atd 22/8

jurídica do Ministério da Justiça.
No mesmo processo administrativo
também foi recomendada a demis-
são do agente Guaraci Sarmento
Cavalcante, também acusado de li-
gações com os bicheiros do Rio.

O delegado c o agente tentaram
paralisar o processo administrativo
na Justiça. O agente entrou com
mandado de segurança no Supremo
Tribunal Federal (STF) e o delega-
do com ação na 5a Vara da Justiça
Federal, mas liminares pedidas não
foram concedidas. Eles alegam que
só podem ser demitidos depois que

os processos sobre a caixinha do
bicho concluírem pela culpa dos
envolvidos.

Num despacho assinado no dia
5 deste mês, o ministro do STF
Celso de Mello afirmou que os pro-
cessos administrativos tramitam in-
dependentemente dos processos pe-
nais. Um dirigente da PF explicou
que o processo administrativo bus-
ca a punição disciplinar e o penal a
punição com cadeia para os crimi-
nosos. Assessores do ministro da
Justiça. Nelson Jobim. garantem
que os consultores jurídicos vão en-

dossar o pedido de demissão e o
processo será encaminhado ao Pa-
lúcio do Planalto. Caberá ao presi-
dente da República determinar a
demissão.

Além do caso de Edson de Oli-
veira, existem mais dois servidores
da PF no Rio com demissão reco-
mendada ao Ministério da Justiça.
Os motoristas Rogério de Oliveira
Eliziário e Aurélio Rodrigues de
Moura são acusados de envolvi-
mento em seqüestro. O agente João
Gomes da Nóbrega Júnior também
está em situação delicada. Foi pre-
so em flagrante ao tentar extorquir
um comerciante e já há processo
administrativo aberto contra ele.

Atualmente, o Ministério da
Justiça examina processos adminis-
trativos com recomendação de de-
missão de outros 21 policiais das
superintendências da Policia Fede-
ral de São Paulo, Paraná, Mato
Grosso do Sul. Espirito Santo e
Pernambuco. A maioria envolvida
em tentativas de extorsão. Entre os
processos está o pedido de demis-
são do delegado Antônio Decaro
Júnior, envolvido no caso da im-
portaçáo de computadores de Israel
pela Universidade de Campinas,
em São Paulo.

Segundo a Coordenação Central
Judiciária, no primeiro semestre do
ano foram demitidos 19 policiais
por má conduta profissional cm to-
do o pais. Na lista, a superinten-
dência do Rio é a que tun mais
demitidos. As últimas demissões
ocorreram em julho. Os agentes
Jorge Mendes, Nilo da Silveira e
Alair Reis foram presos ao tentar
cobrar propinas da dona dc uma
importadora. Em fevereiro, o ageti
te Luiz Celso Rodrigues foi demiti-
do por participação em assalto. Em
abril, foi a vez de Hélcio Fernandes
Filho, que havia sido preso pela
Delegacia de Repressão aos Entor-
pecentes (DRE) por envolvimento
com tráfico.

Informações sobre*comercialização deste serviço, entrar em contato com os telefones 585-4l64e 585-4134.

585-4545

mais informação para você!

AGORA OS 1.1 IIOKI S 1. ASSÍNANTES 1)0 JORNAL DO BRASIL
TÊM ACESSO A TODOS OS SERVIÇOS DA CIDADE PELO TELEFONE

O DISQUE.)B
ÊIJM SERVIÇO DE INFORMAÇÕES GRATUITO. SENDO COBRADO

APENAS DO USUÁRIO O PULSO DA LIGAÇÃO TELEFÔNICA

/,v.v r/f í/çflif.v W uso
I ) 1 .iguc grátis 585-4545

Ouçn na instruções
2) Hm scutlida. disque o número do

crtdiyo do serviço que voei quer ouvir.
IMPORTA NTB:

Certillque-se de que o número do
ciSdijgo escolhido esltV correto.
Quando ouvir a BruvuvAo CODKiO
HRRADO, disque novamente devagar,
número por número, purn nílo errar.
Sc voei! nflo eonNcguir completar
n ligavflo com o telefono cie disco,
lente novamente e devagar ou ligue
dc um aparelho dc teclas.

aumbhtaçAo

flBaSAUD»
PRIMEIROS SOCORROS
111 - Hemorragia
11 2 - l.esíNcs nos ossos
11 t Parada Cardíaca
114 Ataque Cardíaco
115- Corpos estranhos
I l <> - Mordidas de Cachorro
HOSPITAIS

1 50 - Hospitais da Rede Pública (Zona Sul)
151 Hospitais da Kcde Pública (Centro)
J 52 Hospitais da Rede Pública i/.ona Norte)
15.1 - Hospitais Psiquiátricos
154 - Hospitais Especializados

211 - Restaurantes Japoneses
212 - Restaurantes a Quilo
213 - Bares
214 - Novidades cm Bares
215 - Bares Tradicionais
225 - Pi/yarias da Zona Sul
226 - 1'izzarias da Zona Norte
siiiviçoa

.DOCUMENTOS
811 - Título de lílcitor
Kl 2 - Carteira de Motorista
Kit- Passaporte
814 - Carteira de Identidade
Kl6 - cie
817 - Carteira dc Trabalho

FUNCIONALISMO PÚBLICO
227 - FarmAcian 24 horas (Zona Norte)
4II - Fslradas
413- Praias414- Supermercados 24 horas
415 - Compra dc Telefone Celular
417 - Comlurb
418- llaricas de .lomais
419 - l-arraacias 24 horas (Zona Sul)
1.11 - Rio Sul - Serviços
818 - Chnvoinvi 24 horas

82 I
825

Pagamento do* Pensionista* do Kstado
Pagamento do Funcionalismo Estadual

421 - Aetoborcos
422 - Ponte Acrea
423 - Barcas (NitcrvSi)
424 - Barcas (l^aquctá)
425 - Barcas (Ribeira)
426 - Barcas (Ilha Grande)

TELEFONES ÚTEIS
911 - Policias c Bombeiros
912- Dclesa Civil, Comlurb, Ceg e láght
91 3 - Delegacias da Mulher, de Atendimento

ao Turista e Divisão Anti-Seqüestro
VI4 - Defesa do Consumidor. Procon e Sunab
915 - Plantão Rodoviário
916 - Juizado de Pequenas Causas e Jut/ado de

Menores
9|7- Táxis

AOENOA CULTURAL

711 - Jogos do Campeonato Brasileiro
712- Ranking do Surf

21K - l;.strcia* nos Cinemas
21*) - Filmes Recomendado*
222 - Kstreias no Teatro
223 - Pe%as Recomendadas
224 - Shovvs do Fim dc Semana
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JORNAL DO BRASIL

26/8 (2a- feira) Villas-Bôas Corrêa
(Colunista Político)

27/8 (3a- feira) Bruno Thys

(Subsecretário de Redação e Editoria de Política)
28/8 (4a- feira) Armando Nogueira

(Colunista de Esportes)
29/8 (5a- feira) Pedro Butcher

(Crítico de Cinetna)
30/8 (6a- feira) Jamary França

(Crítico Musical)

JORNAL DO BRASIL

Nesta semana, você vai ler acesso a mais cinco editores e colunistas do JB.
Conecte-se em http://www.jb.com.br/irc.btml e tenha uma conversa virtual em

tempo real. Sugestões, perguntas e opiniões são bem-vindas. Guarde a lista dos

participantes desta semana que a gente aguarda a sua participação.

Olha só quem está falarçdo

I

U
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Processo contrcHuielegado Edsonae Oliveira recomenda suai/emissão
Arquivo — 6/10/92

1'RtMiiRos sc (Gorros
I II I Icmorragin
I 12 - I .estVs tios ohsus
I M - Parada Ciirüiucu
114 - Ataque Cardíaco
I I S - Corpos estranhos
I 10 - Mordidos do Cachorro
HOSPITAIS

I 50 - Hospitais da Rede Pública (Zona Sul)
151 - Hospitais da Rede Pública (Centro)
|52 - Hospitais da Rede Pública t/ona Norte)
1 53 • Hospitais INiquiiUticos
154 - Hospitais r.spcciah/.idos

^DOCUMENTOS
Kll - ritulo de I leitor
812 - Carteira de Motorista
KM - Passaporte
K14 - Carteira de Identidade
8I(. CIC
817 Carteira de t rabalho

FUNCIONALISMO PÚBLICO
821 - Pagamento dos Pensionistas do listado
825 - Pagamento do Funcionalismo Hstadnal

TILBPONBS ÚTBIS
4íll - Policias e Bombeiros4>I2 • Defesa Civil. Comlurb. Cèg e 1 ight
913 - Delegacias da Mulher.de Atendimento

ao turista e DivisAo Anti-Seqüestro*)I4 - l>et"esi» do Consumidor, Procon e Sunab*>15 * Plantüc» Rodoviário
916 • Juizado de Pequenas C*ausas e Jui/ado de

Menores
91 7 - Taxis

AOfNDA CULTURAL

218 - t-.Hlrcias nos Cinemas
219 - Filmes Recnmcndadnt
222 • Estréias m» Teatro
22 * - Peças Recomendadas
224 - Shov\N tli» Fim de Semana

Informações sobre comercialização deste serviço, entrar em contato com os telefones 585-4164 e 585-4134.

Motorista da PF é 
preso por 

seqüestro

Estudante da PUC
libertado ficou num
cativeiro em motel

0 estudante de engenharia da
Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro (PUC) Cristian
Mendes Lara foi libertado ontem
à tarde por policiais da Divisão
Anti-Seqüestro (DAS), depois de
passar dois dias em um cativeiro
na Avenida Brasil improvisado
pelo motorista da Superintendên-
cia da Policia Federal do Rio Ro-
gério de Oliveira Eliziário. A fa-
milia já havia contactado a DAS e

. i polícia sabia a placa do carro
i utilizado no seqüestro.

0 Corsa de Cristian foi fecha-
ítio pelo Monza de Rogério na
5kua Ataulfo de Paiva, no Leblon,
na madrugada de sexta-feira. 0
istudantf foi rendido e levado no
porta-malas do carro do seques-
ttador para o Motel Pop's, na
Avenida Brasil, onde passou a
noite. 0 local, muito visado, foi
abandonado por Rogério que, de-
pois de passar o dia no quarto,
lesava Cristian para um novo ca-
,fivi|iro quando foi detido em uma
bliiz da DAS na Penha. Cristian
foi retirado do porta-malas apa-
remando tranqüilidade e imedia-
lamento levado para a sede da
DAS, no Leblon.

Policiais informaram que o se-
qüestrãdor já havia feito contato
com a família pedindo resgate.
Rogério disse que seqüestrou
Cristian pois precisava de dinhei-
ro para realizar uma operação na
filha. Mas o tiro parece ter saído
pela culatra. A mãe de Cristian
contactou a DAS e mostrou-se
preocupada pois não teria como
pagar o resgate. De acordo com
policilis, o estudante Cristian não
é rico, tendo trabalhado mais de
um ano para comprar seu Corsa.
Policiais da DAS já sabiam que o
seqüestrador possuía um Monza
a/ul. Na sede da DAS, três ami-
gos do estudante agrediram cine-
grafistas e fotógrafos para impe-
dir a aproximação da imprensa. Delegado Eleutèrio Parracho: envolvimento com caso de extorsão

Estado lidera

demissões

por corrupção

FRANCISCO LEALI
BRASÍLIA — 0 motorista da Po-

licia Federal Rogério de Oliveira
Eliziário já estava com sua demis-
são recomendada ao Ministério da
Justiça por envolvimento em se-
qüestro. assim como o também mo-
torista Aurélio Rodrigues de Mòu-
ra. Este é um dos primeiros resulta-
dos das investigações iniciadas pela
direção da PF há pouco mais de um
ano. O objetivo do trabalho é fazer
uma limpeza nos quadros da supe-
rintendéncia regional do estado,
que abriga ainda agentes e delega-
dos acusados de corrupção. Cinco
foram demitidos no primeiro se-
mestre e quatro estão ameaçados de
deixar a PF por má conduta profis-
sional.

No último dia 13. uma equipe da
Coordenação Central Judiciária —
a corregedoria da Policia Federal
— recebeu a missão de instaurar no
Rio de Janeiro um processo admi-
nistrativo contra o delegado Eleu-
tério Parracho. ex-superintendente
da PF no estado. O processo, que
poderá resultar até na demissão do
delegado, foi aberto a partir das
provas reunidas num inquérito po-
iicial sobre denúncias de extorsões
praticadas por policiais federais
contra representantes do Banco ls-
raelense de Desenvolvimento
Quando era superintendente. Par-
racho não investigou a denúncia.

Para reforçar a equipe da corre-
gedoria, composta por dois delega-
dos, um agente e um escrivão, o
delegado José de Arimatéia foi des-
locado do Ceará para ajudar os
colegas Zulmar Piinentel e Roberto
Monteiro no processo administrati-
vo contra Parracho e nos demais

Os cortes

Ano Demitidos

1993 8

1994 21

1995 9

1996 19 (")
(*) ale 22/8

casos investigados.
Minuciosos na apuração, os de-

legados já conseguiram reunir pro-
vas que incriminam outro ex-supe-
rintendente da PF no Rio. o delega-
do Edson de Oliveira. Zulmar Pi-
mentel presidiu um processo
administrativo contra Edson de
Oliveira, concluído com um relato-
rio de 100 páginas recheadas de
provas contra o delegado, candita-
do a deputado federal em 1994.
Acusado de ligação com o jogo do
bicho, Edson de Oliveira teve sua
demissão sugerida pelo presidente
do processo administrativo.
No mesmo processo administrativo
também foi recomendada a demis-
são do agente Guaraci Sarmento
Cavalcante, também acusado de li-
gaçôes com bicheiros.

O delegado e o agente tentaram
paralisar o processo administrativo
na Justiça. Guaraci entrou com
mandado de segurança no Supremo
Tribunal Federal (STF) e Edson de
Oliveira, com ação na 5J Vara da
Justiça Federal, mas as liminares
não foram concedidas.

Num despacho assinado no dia
5 deste més. o ministro do Supremo
Celso de Mello afirmou que os pro-
cessos administrativos tramitam in-
dependentemente dos processos pe-
nais. O processo administrativo
busca a punição disciplinar, en-
quanto o penal visa á punição com

cadeia para os criminosos. Assesso-
res do ministro da Justiça, Nelson
Jobim, garantem que os consulto-
res jurídicos vão endossar o pedido
de demissão e o processo será enca-
minhado ao Palácio do Planalto.
Caberá ao presidente da República
determinar a demissão.

Além do caso de Edson de Oli-
veira. existem mais dois servidores
da PF no Rio com demissão reco-
mendada ao Ministério da Justiça.
Os motoristas Rogério de Oliveira
Eliziário e Aurélio Rodrigues de
Moura são acusados de envolvi-
mento em seqüestro. O agente João
Gomes da Nóbrega Júnior também
está em situação delicada. Foi pre-
so em flagrante ao tentar extorquir
um comerciante e já há processo
administrativo aberto contra ele.

O Ministério da Justiça examina
processos administrativos com re«
comendaçào de demissão de outros
21 policiais das superintendências
da Policia Federal de São Paulo.
Paraná, Maio Grosso do Sul. Espi-
rito Santo e Pernambuco. A maio-
ria envolvida em tentativas de ex-
torsão; Entre os processos está o
pedido de demissão do delegado
Antônio Decaro Júnior, envolvido
no caso da importação de compu-
ladores de Israel pela Universidade
de Campinas, em São Paulo.

Segundo a Coordenação Central
Judiciária, no primeiro semestre do
ano foram demitidos 19 policiais
por má conduta profissional no
pais. A superintendência do Rio do
Janeiro è a recordista. As últimas
demissões foram em julho. Os
agentes Jorge Mendes, Nilo da Sil-
veira e Alair Reis Ibram presos ao
tentar cobrar propina da dona de
uma importadora. Em fevereiro, o
agente Luiz Celso Rodrigues foi dei
mitido por participação em assalto.
Em abril foi a vez de Hélcio 1 cr-
nandes l;ilho, que havia sido preso
pela Delegacia de Repressão a Em
torpecentes por envolvimento com
tráfico.
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para você!

AGORA OS LITrORI S li ASSINAM I S DO JORNAL DO BRASIL
TÊM ACESSO A TODOS OS SERVIÇOS DA CIDADE PFI () TELEFONE

O DISQUE
E UM SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CUttTUljo. SENDO COBRADO

APFNAS IX) USUÁRIO 0 PULSO DA IIGAÇÃO TELEFÔNICA

/,V.V 7 ft UÇ OEfi uso
\ ) I lituc jirútisi 5HS-4S4S

Ouçti us instruções
2) Km suttuidu. disque o número do

ciSdign do serviço que voct> quer ouvir.
i,\ mor* T,t yv ti:.-

Certifique-se de que o número do
ciuligu escolhido está correto.
Quando ouvir n grnvaçílo CÓDIGO
11KRAIK), disque novamente dcvtt^nt,
número por número, para nAo errar.
Sc voei nflo conseguir completar
a llgm;i\ii com o telefone de disco,
tente novamente e devorar ou li^uc
de um aparelho de teclas

AI.IWNTACAO
211- Restaurantes Japoneses
212 - Restaurantes a Quilo
21J - Bares
214 - Novidades em Bares
215 - Ha res Tradicional*
225 - t'i//árias ü.i Zona Sul
226 - l'i//arias da Zona Norte

o>» "
227 - Farmácia* 24 horas (Zona Norte)
411 • listradas
4 l \ - Praias•I14 - Supermercado* 24 horas
41 S - Compra de Telefone Celular
417- Comlurb
4 1 8 - Haoeas de Jomais
414) - I arniiitias 24 horas (Zona Sul)
oll- Rio Sul - ServiçosK 1 8 - Chaveiros 24 horas

Nesta semana, wcè vai ler acesso a mais cinco editores e colunistas do JB.
Conecte-se em bttp:/itvww.jb.com.bríirc.btml e tenha uma conversa virtual em

tempo real. Sugestões, perguntas e opiniões são bem-vindas. Guarde a lista dos

participantes desta semana que a gente aguarda a sua participação.

-121 - Aerobarcos
422 - Ponte Aérea
¦42 * - Barcas (Niterói)¦424 - Barcas (Paqucta)
425 - Barcas (Ribeira)
426 - Barcas (Ilha Grande)

711 -
712 -

DISQUE

;! 0800 
- 

23-5000

JORNAL DO BRASIL

Olha só quem está falando
esta semana com você:

26/8 (2a- feira) Villas-Bôas Corrêa
(Colunista Político)

2" 8 (3"- feira) Bruno Thys
(Subsecretário de Redação e Editaria de Política)

28/8 (4a- feira) Armando Nogueira
(Colunista de Esportes)

29/8 (5"- feira) Pedro Butcher
(Critico de Cinema)

30/8 (6a- feira) Jamary França
(Crítico Musical)

JORNAL DO BRASIL

Jogos do Campeonato Brasileiro
Ranking do Surf

m

CJj
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AVISOS

RELIGIOSOS E
FÚNEBRES 'T

Nas Lojas de -L

Classificados

2as. ás 6as. feiras,
das 9:00 às 17:00 h. ij

ANÚNCIO
POR

TELEFONE

0800-23-5000

2as. às 5as. feiras,
das 8 00 ás 19 00 h

Sextas-feiras,
das 8:00 às 20:00h. ^

PLANTÃO
DIÁRIO

585-4326 e 585-4540

2as. às 6as. feiras. ,
das 8:00 às 21 00 h. "f.
Sábados e Feriados. 4»
das 8:00 às 14:00 *'

Domingos,
das 9;Q0 às 20:00 wi

JORNAL DO ISM

Â desarmonia

MOACYR SANDY
(MISSA DE 7° DIA)

• Esposa, filhas, genros e netas agradecem sensibiliza-
T* dos as manifestações de pesar por ocasião de sou

I falecimento e convidam para MISSA a ser celebrada.
3a-feira, 27/08/96, às 18:30h. na Igreja Nossa Se

nhora da Paz. Rua Visconde de Pirajá, 333 Ipanema

TABELA DE PREÇOS PARA
AVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRES

R$ RS
LARGURA ALTURA DIAS UTE1S DOMINGOS

5,1cm 3 cm 111,00 156,00
5,1 cm 4 cm 148,00 208,00
5,1 cm 5 cm 185,00 260.00

10,7 cm 3 cm 222,00 312,00
10,7 cm 4 c 296,00 416.00
10,7 cm 5 cm 370,00 520,00
10,7 cm 6 cm 444,00 624.00
10,7 cm 7 cm 518,00 728,00
10,7 cm 8 cm 592.00 832.00
16.3 cm 4 cm 444,00 624,00
16.3 cm 5 cm 555,00 780.00
16,3 cm 6 cm 666.00 936,00
16.3 cm 7 cm 777.00 1.092.00

DEMAIS FORMATOS, CONSULTE-NOS
0800-23-5000/585-4540/585-4326/585-4320

JORNAL DO BRASIL DIA ÚTIL 37,00 o cm
————8 DOMINGO: RS 52,00 o cm

specialistas acreditam que a baleia que apareceu em Ipanema éda ameaçada espécie franca que nesta época ornamenta as crias

%T i

JUIZ VALNEIDE SERRÃO VIEIRA

(CELEBRAÇÃO ECUMÊNICA)

tO 

Presidente do Tribunal de Alçada Cível do Estado do
Rio de Janeiro. Juiz Newton Paulo Azeredo da Silveira,
convida os Senhores Magistrados, Membros do Ministé-

rio Público e da Defensoria Pública. Advogados, Serventuá-
rios. parentes e amigos, para a Celebração Ecumênica, em
memória do Juiz VALNEIDE SERRÃO VIEIRA, a realizar-se
amanhã. 26 de agosto, às 19 horas, na Igreja Presbiteriana
Unida Bethesda. na Rua Guimarães Natal. 31 - Copacaba-
na (próximo à Praça Cardeal Arcoverde).

entre os
poderes
em Poderes do Estado, segundo a espe-
cialidade de suas funções. A competên-
cia torna diferentes os Poderes do Esta-
do, já que suas funções não são análo-
gas, mas são independentes, harmônicas
e coordenadas entre si, todas subordina-
das á Constituição.

A Justiça Brasileira vem sofrendo
muito em razão das mudanças ocorridas
no Brasil. Nos últimos trinta anos, o país
se desenvolveu, aumentou a população,
nossa sociedade se democratizou, avolu-
mando tremendamente suas demandas,
estas tornaram-se mais complexas tanto
quanto aumentaram em complexidade
os problemas próprios do adensamento
populacional. Enquanto que nossa Justi-
ça não teve crescimento nem moderniza-
ção compatíveis.

0 aperfeiçoamento institucional da
Justiça depende do Congresso Nacional
e das Assembléias Legislativas. Ao Judi-
ciário cabe aplicar as leis cm vigor.
Quando nossos códigos de processo não
são atualizados, temos um primeiro ve-
tor de desarmonia entre os Poderes do
Estado.

0 aperfeiçoamento das condições ma-
teriais para o melhor funcionamento da
Justiça depende de sua visão interna de
gestão dos recursos operacionais e de
uma harmonia com o Executivo na exe-
cuçâo do orçamento, através de transfe-
rências de recursos como define o artigo
168 da Constituição Federal.

Não pode haver confusão entre a re-
partição dos impostos arrecadados, que
em primeira instância tem que ser feita
entre os Três Poderes, com a repartição
posterior efetuada pelo Executivo entre
seus órgãos da administração direta è
indireta. Esta é a questão.

A independência entre os Poderes c a
gestão autônoma de seus recursos, esta-
bdecida constitucionalmente, exige que
se preserve a parcela do Orçamento que
cabe a cada um.

A eventual arrecadação de impostos
abaixo da previsão efetuada não afeta a
lógica da distribuição entre os Poderes,
que continua a mesma e deve ser preser-
vada, com a mesma proporcionalidade.
As necessidades financeiras dos órgãos
da administração não podem justificar
as não-transferências de recursos para os
Poderes do Estado e para os municípios,
sob pena de se estabelecer interferência
indevida nos seus respectivos funciona-
mentos, resultando em outro vetor de
desarmonia.

A democracia depende da soberania
das funções do Estado. Neste momento
da vida nacional pretende-se ampla re-
forma institucional. Se a conjuntura exi-
ge mudanças, não se pode permitir que
elas afetem o essencial, sob pena de se
erigir um Estado nacional que se mostre
legal, mas distante do conceito de legiti-
midade. As mais autocráticas formas de
Estado, no curso da história da humani-
dade, sempre se apresentam como esta-
dos de direito, quando o fundamental é
que se organizem como Estados legiti-
mos. verdadeiramente democráticos e
que lemos o dever de preservar.
* Pr usidonto do Tribunal do Justiça do Eltado do Rio doJaneiro

Joào Cerquetra

Visita de baleias 
quebra 

a rotina de Ipanema

ANTONIO FREDERICO BEUTTENMÜLLER BASTOS

(MISSA DE 30° DIA)

GLORINHA BEUTTENMÜLER E FAMÍLIA AGRADECE AS MANI-

FESTAÇÕES DE SOLIDARIEDADE E CARINHO RECEBIDAS. E CON-

VIDA PARENTES E AMIGOS PARA A MISSA DE 30° DIA QUE O

SENAC REALIZARÁ NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA, DIA 27 DE

AGOSTO. ÀS 18:00H, NA CAPELA DO COLÉGIO SANTO INÁCIO.

RUA SÃO CLEMENTE, N° 226 - BOTAFOGO.

JOSÉ LISBOA DA GAMA MALCHER *

estado democrático tem na Justiça
V_/ um dos alicerces para seu pleno
funcionamento. A história contemporâ-
nea tem demonstrado que a suspensão
da normalidade da vida democrática co-
meça com a interferência no funciona-
mento do Poder Judiciário. Claro está
que há outras formas de manifestação
do autoritarismo, como o cerceamento
da liberdade de ir e vir, de expressão, de
organização partidária ou de imprensa.
Porém, o primeiro sintoma do estado de
exceção é o estabelecimento de controle
sobre o funcionamento do Judiciário.
Y Pensar o estado de direito a partir da'Ordem institucional definida pela Consti-
tuição e pelas leis é pouco. A Carta
'^lagna e os demais instrumentos legais'são a face formal de nossa democracia
•emergente. A face real está além da plena
vigência da ordem instituída e depende
da consciência individual. A face real do
estado de direito está em fazer prevalecer
& direito no dia-a-dia. No Brasil, o direi-
Io é outorgado em sua face formal, po-
|ém tem de ser conquistado pelo cidadão
U cada dia em sua face real. Daí a neces-
.sidade de se dar a cada brasileiro uma
.educação cívica e nele desenvolver um
.sentimento do direito.

A legitimidade do Estado de Direito
í|tá diretamente correlacionada com o
•Crescimento deste sentimento nacional.
.0 direito tem de estar condensado na
consciência do cidadão e configurado
através de uma verdadeira educação ci-
vica que ainda desconhecemos no pais.
A se contrapor à legitimidade funciona o
sentimento de impunidade. E depende
do bom funcionamento do Poder Judi-
ciário a reversão do sentimento de impu-
¦nídade. Este é o querer íntimo que reside
no coração dos homens de bem.

e'' Não tem sido exagero afirmar que o
Rio de Janeiro è o Estado da Federação
onde os fatos tem maior repercussão no
pais e no exterior. Talvez em razão de ter
sido a capital do pais por longo tempo,
aqui se forjou uma cultura política diri-
gida aos problemas nacionais muitas ve-
zcs em detrimento das preocupações
com o próprio estado.

; Nos últimos anos, o Judiciário Flumi-
nense tem dado mostras ao país de que
aqui a Justiça caminha para reverter o
sentimento de impunidade. Em que ou-
tro estado da federação se tem notícia de
punição de organizações do crime e da
Contravenção na extensão da que se teve
no Rio? Em que outro estado houve
processos contra quadrilhas inteiras que
funcionavam dentro do aparelho estatal
formadas para matar crianças de rua ou
para desviar os recursos do INSS? Em
que outro estado se verificou o afasta-
mento e prisão de magistrados corrup-
tos?

O Estado, politicamente considerado,
x uno e indivisível. As funções do Estado

!'é 

que admitem tripartiçào em Poderes,
resguardada a independência dos órgãos
que as exercem. No Estado Constitucio-
nal contemporâneo, a questão da unida-

i de do Estado c da partição de suas fun-
çòes não mais admite teorias especulati-
vas: há unidade política na tripartiçào

Um animal ameaçado de extinção

Embora pareça um fenômeno raro, as
baleias costumam visitar as praias do Rio
nesta época do ano. Elas geralmente ehe-
giirn cm setembro, em grupo, vindo do sul
do continente, aproveitando as correntes
de água fria. Segundo a bióloga Lara
Montanheiro, a baleia que apareceu no
Posto 9 com seu filhote deve ser da espé-
cie franca, "Em 

geral são as lêmeas que
estão amamentando e que procuram a
orla. enquanto as outras permanecem em
mar aberto", afirma.

Com o nome cientifico de Eubalaena
uiistrulis, a baleia franca é reconhecida
pelas calosidades brancas na cabeça e

pelo formato das nadadeiras. É um ani*
mal raro, inofensivo, de cor escura e que
chega a atingir 15 metros de comprimen-
to. Lara, de 29 anos, assessora do depu-
tado estadual Carlos Mine (PT-RJ). ev
plica que o mar na altura do Rio é quase
estéril e as baleias só encontram comida
pertinho da costa. Comem plânctons e
pequenos crustáceos, os zooplanctòns."A nossa costa é rica cm matéria orgâni-
ca, principalmente cm minerais, por cau-
sa da proximidade com a Mata Atlànti-
ca", explica.

A bióloga avisa aos curiosos que te-
nham muito cuidado para não espantar

os animais. A baleia franca, assim comft
todos os cetáceos, é protegida pela lei<jtf
7.643, de 1987, que prevê prisão, multy$
apreensão de embarcações para quem
çar, ferir ou perturbar o animal. "É lima
das espécies mais ameaçadas de extinção.
Hoje só existem quatro mil indivíduos em
todo o planeta". Outra bióloga, Marta
Tebaldi, que ontem pela manhã correu
para a praia de Ipanema para ver o bale
do animal, alerta aos cariocas que fiqiicm
ligados. "Se apareceu uma, com cert^i
outras estão chegando. Elas vêm todo^oi
anos. As mamães estão chegando coiii
seus filhotes", vibra. a>

De passagem pelo Rio, duas delas, mãe e filho, viram atração no Posto 9-
Uma baleia com seu filhote foram a

grande atração de ontem da Praia de
Ipanema, na Zona Sul. A menos de cem
metros da areia, mãe e filhote proporcio-
naram um show aos banhistas que apro-
veitavam o dia ensolarado, no trecho en-
tre as ruas Farme de Amoedo e Maria
Quitéria, num balé aquático que encan-
tou crianças e adultos. Até uma equipe
que filmava um comercial em frente ao
Posto 9 parou para observar o show. É a
segunda vez que baleias viram atração
nas praias do Rio. Na sexta-feira, duas
delas quebraram a rotina da Barra da
Tijuca.

As baleias foram vistas desde o inicio
da manhã. "Cheguei às 6h e elas já esta-
vam aí, bem pertinho", contou Washing-
ton Teixeira, 71 anos e há 36 trabalhando
numa barraca de refrigerantes em frente
ao Hotel Ceasar Park. "Só havia visto
baleias por aqui uma vez há muito tempo,
também com filhote. Mas nunca tão per-

to", salientou, animado. Entusiasmado, o
pintor norte-americano Tennis Blaney,
que está no Rio pela quinta vez, foi para
areia com uma máquina fotográfica para
registrar o momento "mágico".

"É 
por isso que adoro o Rio e adoro

Ipanema", afirmou Tennis, que está de
ferias e pretende voltar outras vezes."Elas estão rodando desde. cedo. Antes
das 7h, quando não havia movimento,
elas chegaram pertinho da beira", contou
o escriturário Luciano José dos Santos.

Quando as baleias soltavam esguichos,
alguns banhistas chegaram a aplaudir.
Até o deputado federal Fernando Gabei-
ra (PV-RJ), que passeava de bicicleta,
parou em frente ao Posto 9 para assistir
ao show. A aproximação de um barco
despertou o espirito ecológico do depu-
tado. "Estão assustando os animais que.
desse jeito, vão acabar encalhando", pro-
testou. O grupo de mulheres que pratica

ginástica unibiótica nas areias da praia,
entre as ruas Joana Angélica e Vinícius fíc
Morais, deixou os exercícios de lado parji
observar a passagem das baleias.

Dois surfistas também se empolgaram
com a visita inusitada. Aproveitando
o mar estava sem ondas
ram atrás das baleias
radical. "Esses 

garotos
pensou se uma delas resolve pular «va
cima deles. Não vai sobrar nada", imagit-
nou um banhista aposentado. Logo de-
pois, surgiu uma lancha com uma equipe
da TV Globo, o que despertou a ira,do
advogado Vitor Somogy.

"É um absurdo chegar tão perto. Isso
assusta o bichinho", reclamou. Sua espô>-
sa, a também advogada Viviane Somogy,
avistou as baleias às 9h, em frente à Rua
Farme de Amoedo. "Elas estavam múity
mais perto. Pena que foram espantadas
pela multidão."
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Ônibus matam dois e ferem 16
Acidentes foram em Bonsucesso e no Humaitá, onde abrigo caiu sobre passageiros
írès acidentes de ônibus deixaram dois

mortos e 16 feridos ontem no Rio. Em Bon-
sucesso, subúrbio da Leopoldina, um ônibus
da Viaçâó Mosa bateu de madrugada em
dois carros na esquina das ruas Paris e Bru-
xelas, invadiu um bar, matando um homem
e deixando nove feridos. Horas mais tarde,
uma mulher foi atropelada e morta por ou-
tro ônibus na mesma esquina. À tarde, um
veiculo da linha 521 (Vidigal-Botafogo), da
Viaçào Amigos Unidos, perdeu o controle,
subiu na calcaça e derrubou um abrigo de
ônibus de concreto na Rua Humaitá, na
Zona Sul. Sete pessoas ficaram feridas.

O acidente do Humaitá ocorreu a menos
de 100 metros do quartel do Corpo de Bom-
beiros do bairro, o que garantiu um rápido
atendimento dos feridos. Cinco deles foram
levados para o Hospital Miguel Couto, na
Gávea, com escoriações generalizadas. De
acordo com os passageiros do ônibus, o

motorista Avanir Roberto de Souza Reis ia
parar no ponto e nào estava correndo. "Eu
já estava em pé e quase na porta para descer
quando aconteceu a batida. Nào deu para
entender nada", disse a passageira Suely da
Silva Carvalho, de 54 anos.

O motorista alegou que o volante travou
quando ele preparava-se para encostar no
ponto. O ônibus subiu na calçada, atingiu
dois passageiros e uma das colunas do abri-
go, que desabou sobre as pessoas que esta-
vam embaixo. Atingido com uma pancada
na cabeça, Zenor Conceição, de 65 anos, era
o ferido mais grave, mas nào corre risco de
vida. Também foram internados no Hospital
Miguel Couto Rosilda Amaro Albuquerque,
de 40 anos; Maria de Fátima Alencar, de 35
anos e Maria do Carmo da Purificação.
Uma criança sofreu escoriações leves e foi
liberada no hospital.

Acidentes de ônibus fazem parte da roti-
na do Rio. Uma dos casos recentes níais
graves foi no dia 14 de março de 1993.
quando 4 rapazes e 3 moças morreram atro-
pelados por um ônibus no Alto da boa
Vista. Eles tinham idade entre 14 e 21 anos e
foram atropelados pelo motorista do ônibus
233 (Rodoviária-Barra)f que perdera ocon-
trole do veiculo devido a uma chuva de
pedras atirada por pessoas que esperavam
um ônibus parar no ponto.liste ano ocorreram dois atropelamentos
graves; No dia 5 de agosto, pai e filha foram
feridos ao serem atropeladas por um ônibus
na I ijuca: José dos Santos Peçanha, 45, e
sua filha Viviane Ramos, 9. Em 30 de abril,
moradores destruíram dois ônibus da Rio-1-
ta que. em horários diferentes, atropelaram
dois meninos cm frente á Escola Municipal
Evandro Luiz Ferreira, em Neves, São Gon-
çalo.
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ANTONIO FREDERICO BEUTTENMÜLLER BASTOS

(MISSA DE 30° DIA)

GLORINHA BEUTTENMÜLER E FAMÍLIA AGRADECE AS MANI-

FESTAÇÕES DE SOLIDARIEDADE E CARINHO RECEBIDAS, E CON-
VIDA PARENTES E AMIGOS PARA A MISSA DE 30° DIA QUE O
SENAC REALIZARÁ NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA. DIA 27 DE
AGOSTO, ÀS 18:00H, NA CAPELA DO COLÉGIO SANTO INÁCIO.

RUA SÃO CLEMENTE. N° 226 - BOTAFOGO.

TABELA DE PREÇOS PARA AVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRES
8S RS ||1A«GU*A At UMA CHAS UTtIS POMtNCOS LAHGURA AlTl'BA [MAS UTtfS POMINGOS

PCMAIS fOBMATQS. CONSULTt-NQS — 0800-23-5000.' 583-4540/ 585-4126/ 585-4)20
JORNALDOBRASR 

~~~ ril 
\ I .T.. • ct t~ nn¦¦ ulA UTil: RS 37,00 o cm———— DOMtNGO: RS 52,00 o cm

2* Edição ? DOMINGO. 25 Dt ACiOSTO DE:

Â desarmonia

JUIZ VALNEIDE SERRÃO VIEIRA

(CELEBRAÇÃO ECUMÊNICA)

to 

Presidente do Tribuna! de Alçada Cívei do Estado do
Rio de Janeiro. Juiz Newton Paulo Azeredo da Silveira,
convida os Senhores Magistrados. Membros do Ministé-

rio Público e da Defensoria Pública. Advogados, Serventuá-
rios. parentes e amigos, para a Celebração Ecumênica, em
memória do Juiz VALNEIDE SERRÃO VIEIRA, a realizar-se
amanhã. 26 de agosto, às 19 horas, na Igreja'Presbiteriana
Unida Bethesda, na Rua Guimarães Natal, 31 - Copacaba-
na (prQximo à Praça Cardeal Arcoverde).

entre os 
poderes

MOACYR SANDY
(MISSA DE 7° DIA)

t Esposa, filhas, genros e netas agradecem sensibiliza*í" dos as manifestações de pesar por ocasião de seu
J falecimento e convidam para MISSA a ser celebrada

3" feira, 27/08/96. às 18:30h. na Igreja Nossa Se-
nhora da Paz. Rua Visconde de Pirajá. 333 - Ipanema

JOSfc LISBOA DA GAMA MALCHF.R *

£~\ estado democrático tem na
V/ Justiça um dos alicerces para
seu pleno funcionamento. A história
contemporânea tem demonstrado
que a suspensão da normalidade da
vida democrática começa com a in-
terferência no funcionamento do Po-
der Judiciário. Claro está que há
outras formas de manifestação do
autoritarismo, como o cerceamento
da liberdade de ir e vir, de expressão,
de organização partidária ou de im-
•prensa. Porém, o primeiro sintoma
do estado de exceção é o estabeleci-
tnento de controle sobre o funciona-
aiento do Judiciário.

Pensar o estado de direito a partir
tia ordem institucional definida pela
Constituição e pelas leis é pouco. A
Carta Magna e os demais instru-
mentos legais são a face formal de
iiossa democracia emergente. A face
réal está além da plena vigência da'ordem instituída e depende da cons-'ciência individual. A face real do
dStado de direito está em fazer pre-
iíilecer o direito no dia-a-dia. No
jtirasil, o direito é outorgado em sua
,£uce formal, porém tem de ser con-
quistado pelo cidadão a cada dia em
sua face real. Daí a necessidade de se
dar a cada brasileiro uma educação
cívica e nele desenvolver um senti-
mento do direito.

A legitimidade do Estado de Di-
reito está diretamente correlaciona-
da com o crescimento deste senti-
mento nacional. O direito tem de
estar condensado na consciência do
cidadão e configurado através de
tfma verdadeira educação cívica que
jinda desconhecemos no pais. A se
tontrapor à legitimidade funciona o
sentimento de impunidade. E depen-
de do bom funcionamento do Poder
Judiciário a reversão do sentimento
de impunidade. Este é o querer inti-
mo que reside no coração dos ho-
mensde bem.

Nào tem sido exagero afirmar
que o Rio de Janeiro e o Estado da
Federação onde os fatos tem maior
repercussão no pais e no exterior.
Talvez em razão de ter sido a capital
do pais por longo tempo, aqui se
forjou uma cultura política dirigida
aos problemas nacionais muitas ve-
zes em detrimento das preocupações
com o próprio estado.

Nos últimos anos, o Judiciário
Fluminense tem dado mostras ao
pais de que aqui a Justiça caminha
para reverter o sentimento de impu-
ijidade. Em que outro estado da fe-
ckraçào se tem noticia de punição de
organizações do crime e da contra-"Vençao 

na extensão da que se teve no
Rio? Em que outro estado houve
processos contra quadrilhas inteiras
que funcionavam dentro do apare-
lho estatal formadas para matar
crianças de rua ou para desviar os
recursos do INSS? Em que outro
estado se verificou o afastamento e
prisão de magistrados corruptos?

O Estado, politicamente conside-
rado, é uno e indivisível. As funções

yo istado é que admitem tripartiçào
em Poderes, resguardada a indepen-
^jência dos órgãos que as exercem.

Io Estado Constitucional contem-
oràneo, a questão da unidade do'stado e da partição de suas funções

nào mais admite teorias especuiati-
há unidade política na triparti-

çào em Poderes do Estado, segundo
a especialidade de suas funções. A
competência torna diferentes os Po-
deres do Estado, já que suas funções
não são análogas, mas são indepen-
dentes, harmônicas e coordenadas
entre si, todas subordinadas á Cons-
tituição.

A Justiça Brasileira vem sofrendo
muito em razão das mudanças ocor-
ridas no Brasil. Nos últimos trinta
anos, o país se desenvolveu, aumen-
tou a população, nossa sociedade se
democratizou, avolumando tremen-
damente suas demandas, estas tor-
naram-se mais complexas tanto
quanto aumentaram em complexi-
dade os problemas próprios do
adensamento populacional. En-
quanto que nossa Justiça nào teve
crescimento nem modernização
compatíveis.

O aperfeiçoamento institucional
da Justiça depende do Congresso
Nacional e das Assembléias Legisla-
tivas. Ao Judiciário cabe aplicar as
leis em vigor. Quando nossos códi-
gos de processo não são atualizados,
temos um primeiro vetor de desar-
monia entre os Poderes do Estado.

O aperfeiçoamento das condições
materiais para o melhor funciona-
mento da Justiça depende de sua
visão interna de gestão dos recursos
operacionais e de uma harmonia
com o Executivo na execução do
orçamento, através de transferências
de recursos como define o artigo 168
da Constituição Federal.

Nào pode haver confusão entre a
repartição dos impostos arrecada-
dos, que em primeira instância tem
que ser feita entre os Três Poderes,
com a repartição posterior efetuada
pelo Executivo entre seus órgãos da
administração direta e indireta. Esta
é a questão.

A independência entre os Poderes
e a gestão autônoma de seus recur-
sos, estabelecida constitucionalmen-
te, exige que se preserve a parcela do
Orçamento que cabe a cada um.

A eventual arrecadação de impôs-
tos abaixo da previsão efetuada nào
afeta a lógica da distribuição entre
os Poderes, que continua a mesma e
deve ser preservada, com a mesma
proporcionalidade. As necessidades
financeiras dos órgãos da adminis-
tração nào podem justificar as nào-
transferências de recursos para os
Poderes do Estado e para os municí-
pios, sob pena de se estabelecer in-
terferência indevida nos seus rcspec-
tivos funcionamentos, resultando
em outro vetor de desarmonia.

A democracia depende da sobera-
nia das funções do Estado. Neste
momento da vida nacional pretende-
se ampla reforma institucional. Se a
conjuntura exige mudanças, não se
pode permitir que elas afetem o es-
sencial, sob pena de se erigir um
Estado nacional que se mostre legal,
mas distante do conceito de legitimi-
dade. As mais autocráticas formas
de Estado, no curso da história da
humanidade, sempre se apresentam
como estados de direito, quando o
fundamental é que se organizem co-
mo Estados legítimos, verdadeira-
mente democráticos e que temos o
dever de preservar.* Presidente do Tribunal de Justiça

do Estado do Rio de Janeiro

Baleias dão

show na Praia

de Ipanema

Uma baleia e seu bebê foram atração
ontem na Praia de Ipanema. A I(K) metros
da areia, proporcionaram um show no ire-
cho entre as ruas Farmc de Amoedo e Maria
Quitcria. As baleias foram vistas desde cedo."Cheguei às 6h e elas já estavam ai, bem
pertinho contou o camelô Washington
Teixeira, 71 anos. Entusiasmado, o pintor
americano Tennis Blane>, de férias no Rio.
usou uma càmera para registrar a cena.
Banhistas aplaudiam quando as baleias sol-
tavam esguichos. O deputado federal l er-
nando Gabeira parou seu passeio de bkicle-
ta para ver o show c protestou contra a
aproximação de um barco: "Estão assustan-
do os animais, que vão acabar encalhando."

Baleias costumam visitar as praias do Rio
nesta época. Geralmente chegam em grupo,
vindo do sul do continente. Segundo a bió-
loga Lara Montanheiro, a vista no Posto 9 é
da espécie tranca (Hubuhiciui australis). "Em

geral, as lêmeas que estão amamentando é
que procuram a orla", afirmou. A baleia -
franca e ameaçada de extinção, inofensiva,
de cor escura e que chega a 15 metros de-
comprimento. É protegida pela lei n° 7.643,
de 1987, que prevê prisão, multa e apreensão
de embarcações para quem caçar, ferir ou
perturbar o animal.
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.. F>lhq

»** ^
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D_ 11#1"""  JSilfaE I^m ^tiTimft aBronze tm Atlanta, Fernando Scherer e uma esperanto para o Mondial depisc^aew^^^^w^m^^o

Marcelo Theobald

Miguel (E) e Õlivia, depois de Atlanta, o Estadual

ESTADUAL DE BASQUETE • 1" TURNO
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Esportes

Natação 
já

As três medalhas obtidas nos Jogos Olímpicos de
Atlanta — prata nos 200m livre com Gustavo Borges.
brotiA* nos lOOm livre outra vez com Gustavo e outro
bronze, com Fernando Scherer, nos 50m livre —
foram suficientes para Coaracy Nunes, presidente da
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CB-
DA). Ele quer mais. E para isso a entidade já esta
trabalhando para o III Campeonato Mundial de Nata-
Vão em piscinas curtas (25m). que será realizado de 17
a 20 de abril, em Gotemburgo (Suécia)."Vamos 

para Gotemburgo para defender a segunda
posição que conquistamos no Mundial do Rio —
realizado em dezembro de 95. na arena montada na
Praia de C opacabana e vencido pela equipe da Austrá-
lia — e provar que a nossa natação está em evolução
constante e permanente", garante Coaracj. vibrando
tão intensamente ao explicar seus pianos quanto nos
momentos em que comemora a conquista de mais uma
medalha ou recorde quebrado durante sua gestão á
íftnte da CBDA,

I 

Embora não estabeleça números, Coaracy calcula
que a equipe brasileira que estará em Gotemburgo
deve ser composta por 20 atletas. "O Conselho Técnico

Idevt 

definir esta semana os Índices para que formemos
a equipe. Depois, o presidente homologa. Nossa meta
e levar uma delegação feminina para o Mundial".

I explica o dirigente. As datas para os atletas garantirem
| lugar na Suécia já estão determinadas: de 19 a 22 de
í dezembro, no José Fínkel; c em uma competição de
J avaliação, de 21 a 23 de fevereiro, sempre na piscina de
} Santos.
» Em Atlanta. por exemplo, a única mulher que

A bola vai
subir

!:f* rodada
âmanhl

(flamengo x Hebraica

3 
Gávea, I9h

umínenso x Jequiâ' ¦ Fluminonso, 20h;Tfjuca x Botafogo
Tljuca. 20h

Liga Angronse x Olaria
Angra dos Reis, 20ti

2* rodada
Ho)«
Botafogo x Flamengo

Tljuca. 11h
30 d* agosto
Hebraica x JequiA

Hebraica, 20h
Olaria x Tijuca

Olaria, 20h
Fluminense x Liga Angronse

Fluminense. 20h

3* rodada
01 do setembro
Tljuca x Fluminense

Ti|uca. 11h
02 do setembro
Liga Angrense x Hebraica

Angra dos Reis, 20h
Olaria x Botafogo

Olaria. 20ti
Joqulâ x Flamoogo

Ilha do Governador, 20h

4' rodada
00 do setembro
Jequiá x Liga Angrense

Ilha do Governador, 20h
Hebraica x Tijuca

Hebraica, 20h
08 do setembro
Flamengo x Olaria

Gávea, I1h
OB òo setembro
Botafogo x Fluminense

Ilha do Governador, 20h

5* rodada
11 do setembro
Hebraica x Botafogo

Hebraica. 20h
13 do setembro
Liga Angrense x Flamengo

Angra dos Reis, 20h
15 de setembro
Tljuca x Jequiá

Tljuca. 11h
18 de setembro
Fluminense x Olaria

Fluminense, 20b

6* rodada
20 de setembro
Olaria x Hebraica

Olaria, 20h
Liga Angrense x Tijuca

Angra dos Reis — 20h
22 de setembro
Flamengo x Fluminense

Gávea, 11h
M Ai xtpmbfo
Jequiá x Botafogo

Ilha do Governador. 20h

7" rodada
27 de eetombro
Fluminense x Hebraica

Fluminense. 20h
Botafogo x Liga Angrense

Ilha do Governador, 20h
29 de setembro
Tijuca x Flamengo

Tljuca. 11h
30 de setembro
Olaria x Jequiá

Olaria. 20b

trabalha

Assim que recebeu as primeiras comunicações ofi-
ciais sobre o Mundial de Gotemburgo, Coaracy levou
um susto. A competição realizada no Rio foi totalmen-
te gratuita para o público, que chegou, até. a bater o
recorde mundial de espectadores em uma competição
de natação — 11 mil pessoas. 

"Quem 
quiser ver as

provas de Gotemburgo pagará pelas eliminatórias
(cerca de USS 5 pelos piores lugares, diariamente) e
pelas finais (USS 33 por dia. nas arquibancadas cate-
goria A, consideradas as melhores). Além disso. 3
cerimônia de abertura e de encerramento terão ingreí-
sos cobrados separadamente", alerta o presidente.

Incentivos — De olho na manutenção do alto
nivel do esporte nacional, Coaracy defende ardente-
mente que seja instituída para o esporte uma lei de
incentivos fiscais para as empresas que investirem na
formação de atletas, apoio a federações e competições."O 

presidente Fernando Henrique já disse que não se
opõe que façam com o esporte o mesmo que foi feito
para a arca cultural. O deputado Robério Araújo
(PSDB-RR) está com o projeto tramitando na Câmara
e o senador Arthur da Távola (PSDB-RJ) promete nos
ajudar, akm de defender a pretensão de o Rio orgam-
zar a Olimpíada de 2004". explica Coaracy . (VJ).) .

¦ Flamengo inicia contra o
Botafogo a luta pelo tri do

basquete masculino adulto

VÍÇENTE DATTOLl ~~ ~

^Flamengo e Botafogo abrem hoje, às l lh, no giná-
4ft,do Tijuca, o Campeonato Estadual masculino adul-
6tM996. Enquanto o rubro-negro luta pelo tricampeo-
tato da competição e é apontado pelos adversários
jjQmo o principal favorito, o Botafogo é o atual cam-
tóto da Taça Kanela e promete o possível para atrapa-
Ifòr a vida da equipe da Gávea.
^'Mantivemos os mesmos jogadores que ganharam

Iinela. 

A base do time é formada por ex-juvenis,
temos vários reforços que ainda não tiveram sua
ição regularizada. O favoritismo do Flamengo
e e está baseado na qualidade de seus jogadores,
sabe como é... Jogo é jogo", entusiasma-se Carlos
iel, dirigente do Botafogo,
ntre os rubro-negros, a condição de favorito não é
a sem uma longa explicação. "Somos realmente os

atuais bicampeões, mas se você ouvir as declarações
dos adversários antes dos outros torneios, eles sempre
disseram isso. Acho que é uma cortina de fumaça para
(gwnder prováveis insucessos", provoca Francisco Di-
w, coordenador de esporte amador do Flamengo.

Para tornar o torneio mais atraente, a Federação de
Basquete do Rio (FBF.RJ) liberou a inscrição de es-
trangeiros (leia-se americanos) até o dia 20 de setem-
jtfft, com a possibilidade de troca até 18 de novembro.^Teremos o campeonato mais disputado dos últimos
téínpos", comemora Gerasime Bosikis, o Grego, presi-
dente da entidade.

Poucos times — A crise econômica fez estragos
rio' Estadual. Pela primeira vez em 64 anos o Vasco não
Participará. Além do time de São Januário, ficarão de
(Úía equipes de Nova Friburgo e Teresópolis, além do
Grujaú. Com isso, apenas oito times jogarão os dois
Wfnos: Flamengo. Tijuca. Liga Angrense, Fluminense.
Jé^uiá, Olaria, Hebraica e Botafogo.

'kPelo sistema de disputa, todos se enfrentam em
tumo e returno e os quatro primeiros colocados vol-
tám a jogar — Io x 4°. 2" x 3o — em melhores-de-cinco,
com os vencedores decidindo o título. Tudo até 17 de
dwembro. "Estamos acertando com a televisão a
ttqnsmissào dos jogos, mas pelo menos a partir da
•Wíiifinal ja temos esta garantia", avisa Grego.

( .,>Homenagens — A programação do primeiro
iygo do Campeonato Estadual não começará quundo a
$$a subir paru Flamengo x Botafogo. As 9h as equi-
pes de basquete feminino infantil de Flamengo e Akxe
jogarão. Além disso, os olímpicos que já conquistaram
medalhas.

Promoções — Como já é hábito nas competições
promovidas pela 1'BERJ, o Estadual que começa hoje
terá sempre uma série de promoções em seus jogos. Os
torcedores que pagarem RS 5 no ginásio do Tijuca
«fimeorrerào a uma TV a cores e camisas comemorati-
Vás do torneio. Sócios do Tijuca não pagam, da mesma
fôrma que mulheres, crianças e aposentados.

Miguel Ângelo, a

atração fica no banco

O

18/07/96

Mundial

participou do time nacional foi Gabrielle Rose. "Mas
continuaremos com nosso sistema de so levar atletas
com chances de disputar as provas. O sistema está
dando certo. Não temos razão para alterá-lo", defeixje
Coaracy. Na Olimpíada, com 10 atletas, o Brasil parti-
cipou de cinco finais A (os oito melhores do mundo) e
três finais B.

Aos 37 anos, casado com Mònica e pai de Nicolle e
Gabriel, o técnico do Flamengo, Miguel Ângelo da
Luz, é a grande atração do Campeonato Estadual de
basquete masculino. Apesar do status de campeão
mundial (94, na Austrália) e da medalha de prata
recém-conquistada com a Seleção Brasileira feminina
na Olimpíada, os dirigentes rubro-negros só definiram
a permanência do treinador no clube na quinta-feira á
noite, e mesmo assim depois da ameaça de Miguel
largar tudo diante da desatenção com que o basquete
vinha sendo tratado na Gávea."Não tinha nada acertado com outras equipes.
Recebi várias propostas, mas nem quis analisá-las.
Meu objetivo sempre foi ficar no Rio. Quando recebi
dos dirigentes o aviso de quanto o departamento teria
para gastar, conversei com os jogadores para que
pudéssemos montar um bom time. Tínhamos a garan-
tia, porém, de que não haveria atrasos, e logo no
primeiro mês isso aconteceu", comenta Miguel, que
entre outras reivindicações exigiu melhores condições
de trabalho para continuar.

A homenagem que receberá da Federação, antes do
jogo de hoje, servirá também como prêmio de consola-
çào. Apesar de dirigir a equipe que conquistou a prata
cm Atlanta, Miguel, como todos os treinadores, não
tem direito a medalha. "Antes da viagem, meu filho me
pediu para ganhar uma medalha para ele. Tive que
explicar para o Gabriel que técnico não recebe a
premiação. Apesar de já estar preparado, não posso
negar que dá uma dorzinha lá dentro", lamenta o
treinador, que pretende 

"dar um tempo" na Seleção —
"não descarto a possibilidade de voltar" —, e fará umu
série de palestras pelo Brasil. (V.D.)
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Villeneuve e o 

pole 

na Belgica

9 Piloto canadense supera Hill no tremo^

SPA-FRAN- jjttBB&K todootempoe,justamentequando »
COR CHAM ps 4Cf*a ~~ teoricamente — a vez dc ®'J \ .x *

f Com o tcnipn g 
J ^ 

JP^m 
pelo r[jJ^®^ino-^ jp

equipe ^9fiKf«dflSH9Sil^^^|j|^KfltjflRS^^^r 
'%-sl

do campconato, o ingles Damon Tanta disposicao acabou pre- "jp ~*"flf A
Hill, que marcou Imin50s980 na miada com a otima terceira posicao '" ^-WSStHmk:r:'^W T- j
sua melhor volta. 0 brasileiro Ru- na largada. com o tempo de ^S|^MPr '/&^j9BpKK '¦>"'' 

V. J^^KSlil
hem Barrichelo teve o tempo de Imin51s778.Ele larga aolado do . 'f *K V.

iransnmc corrida ao vivo. No ano passado. Schumacher la\'
Foi a segunda pole da com Hill de- '

de Villeneuve na Formula 1 e a logo baixo de chuva - a maior ousadia Kgl ifPlt' pPBHWP fcgil
na primeira vez que corre em Spa- ^° P>'ol° alemao acabou Ihe valen-
Francorchamps. 0 treino de classi- do a vit6ria. fundamental para i
ficatfio foi atrapalhado pela chuva. conquista de seu segundo titulo ISkA ¦ *¦'
que esfriou um pouco o bom duelo mundial '^jV .Jw****' ^ffijlf^^a,l^l^» S?J
que ele travava com Hill pela pri- Fori - 0 italiano Giovanni ^
meira posigao. Quando amda falta- Lavaggi, da Minardi, nao conse-

para o GP da ^HPf .
veram que ser interrompidos. para Belgica. Lavaggi conseguiu <i|R
sorte dp filho dc Giles Villeneuve. Imin58s579 em sua melhor volta— '

Os dois pilotos vinham se alter- com isso, largam apenas 19 carros ^'-'A^
nando na primeira positfo durante em Spa-Francorchamps. 0 piloto canadense Jacques Villeneuxe,segundo colocado no Campeonato Mundial dc Formula I, larga na pole position no GP dallclgia/' *

__  !

rjOP da B6lglca « ClrcuHodeSpa-Francorohamw h Brasileil'O Surfe faz Fvnlnoii a Qtai> L¦¦''¦ ¦¦": ¦¦ ¦ JBI—iiVv/l ^fl.i^7Ji. ? k / m 1 *!*• •

>... > y ^ tem chances ensaio geral n, <

^BT~ 
de vitoria noLeblon 

atra^ao na Gavea 1

sr>. fcgszf.'ttts
fjlta^^'iHOi.Tk;:• ¦ ¦'•? 4U ^ i Fermin Velez e uma das fortes can- Big Wave, os surfistas cariocas se ras Mana dt Araras. 

J, 
or Mc, do I azcado)

mjglWlk HHU|f lljSSSf 1 didatas a vitoria no Mosport 500, esquentam numa previa do cam- Prometem bom duelo ho,e a Mondes . apaaxe eomo mth;

[—•—50 [ A? p Oinam) oitava etapa do International Mo- peoanato. 0 expression session vai [^de na Gavea, no Grande qu.|nlVFasi\iv 
uwcheiiou'ia^' ' 

tor Sports Association A corrida rcu"lr «J part'r das >2h. no Posto 12, Pernio Duque de Caxias. em J ; 
's^!' 

J-p'¦ 
Msaaa. ' ' ¦ 

j~5WM .... '" seri disputada hoje em Mosport "0 L^blon, doze nomes importantes 2.000 metros. na grama. Eco tambem node suruir in nsi i
Ij H«t*»t(iNG) k PSSiHMNiai Park, no Canada e os esportes-pro- do wporte. Eles v5o disputar uma Art perdeu nos metros finais como uma K>a suroresa I i»i/.¦'irnw^ I Iff1-— MhPmW : ¦ ltmW«s09S tbtipos da Ferrari e da Ford v2o Catena de quarenta minutes. Ganha Qp OSAF para Sirena. en- §jue M indhid fiuri if itn •lfTUfpjsTO [ WpWil^MMt^TW: j i.i i * * quem consciiuir a mais bela mano- r- « biuc, ivianuDiu, uuest ol rro^i

k fitfMttllSbJI: df:CT,AlEl !"tar pelas pnmeiras coloca?6es. Jra m 
mno 

quanto Exclusive Star correu nor e Lula Lup v3o ,ular ^
{SSfr "erma?- 

<luf «?,a estreando.nunw comneticao 
os cirio 

abais0da CNpecUUiva-mi,s lar" urtta colocado. A progranhii»
iHSing) L |BHj|v#S^^ 

Ferray 
f 

ad0 ersPanho1 (aiual ias sS?Nor^T^rdoTri- gou em baliza desfavorav?'- <*«> tem 12 pareos equiliWP.
 Y Hff r'fifl campeao) 

esta confiante num bom . 
g0, RobcrtoCavalheiro, Jose Rober- Hoje volta a direvao do joquci dos. a?partirdas 13h30m.

p .. ¦ : ¦=( l|B53HiLJM: —I »p- ,u to Anibai. Alexandre Anlrade, Sal- '"H,'
XSBSB^'i^moUU Fui 

melhorando meu desempe- vador Lamas. Miltom Morbech. [v>£SriS1MJLJ-MiliM —nl'
iml^slSaia T fiUHnH ]=S==J nho a cada en.,rada na pisla e niio Ronnie Martins.CarlosZagueiro,os B™' 111,1 11 1 1 1 11 ¦ 

-P
•Id Cnumriiffso ^M^S:!!Sgyi*^L estranhei o cambio sequencial de niteroienses Ricardo tatui e Alexan- iNiMOwMQ^aommgn^aewiqi  *'

IIILJHMlil imin28s6S3 ^ marchas, uixiu novidadc para drc Hcrdy c o inaranhense Alvaro t*Nw«o»i«cjtf bow Edge iGuafdijifrincwj ajrhwu:
<{¦ mim. Achos que somos.nomes cer- Bacana. *Nr»«F**b,«DT.0ia»u<'Mu 1*1(699.00™™! (
Sffl .tos no podio e temqs chances reais O periodo de espera pelas grandes ^ r , 

' "

ML gan I acredlta 0 pilo,° bra" ondas comecou na ultima segunda- .-nwo^iopboo' »««««««".&•««. , ,
iBlw^Snl^1 sileiro, que deve ser encarregado 0 feira e vai ate 0 dia 4 de setembro. O t»nw« !*¦«•* sw«ieoArtio«*Fwu. u«»Ul

•• ,^HHHH^HHDBB0B8H<niinSO$574 secundo turno de Dilotatem — Ve- eamoeonato. com duracao de tres ?Nww»»*«««»»ammivm¦ s«mi e,smo.ew(I i-' !
jHpMMBMMMHWBWHWWl ~~— »*Mr»«<OoOo( a Mko ¦ Eu^.Bot , ,
... Icz. mais experiente e com maior dias. s6 corner quando as ondas io-n™¦ Forw«j.^u.eao<e0u*drrt'U:

conhecimento do carro, fara 0 pri- estiveram acima de dois metros e iv«~.ow9snwibon«.c»imbjum».s«^ '"

 

niei ro meio <»•>*»¦ i»tou a «»»»m ao v»* a g<«^su.ih  
ft ¦'

rromo^ao e com as mulheres

¦ Denise, Alexandra a mcsma Juvcntuiic ^ a aiega- e bem-
humorada Suzana. Os tres se relacio-

^C SllZana cntrani na nam muito bem com as companheiras.
tn Arlci mm ac m'iriHr»c Bebeto nao toma nenhuma grande deci-
IllOda COm OS inanuOS sao som ouvir Denise. Na derrota con- D 4 bem-hu-

cinemateca I oldemariot01iguinh6 tra 0 Juvtntude. semana passada na I morada Suzana |":r

No 
campo elas nao podem entrar. Gavea. Denise estava no estadio e so- nao desgruda dc

Gostam de futebol. mas 0 maxi- freu junto com 0 marido. A dupla Savio de jeito al-
' _ _ _ mo que fa/em nos estadios e aplaudir muito unida. MTg^Y gum

MARGUERITE DURAS seus idolos das arquibancadas. No en- Roberto Carlos tambem gosta de ou- I V t
tanto, se 0 problema e promover seus vir as opinifies de Alexandra. Inclusive. . ^^P|PV -1, ,
favoritos. ai e com elas nKsmo. Por isso. exalta a paciencia que tem, aturando nr. >

Dominao 25 Denise. 
Alexandra e Suzana decidiram suas seguidas mudancas de clube e de , . - * ajmk

j 
UNEAUSSILONGUE ABSENCE £2 tTSSS'jwis-MTOnoInler*»Woe.go,a »

16:30-Diregaode Henri Colp, Zo^^sSTll '- 
$?%< iCom Alida Valli Georges Wilson. craquts. num.. campanha # mod;, da a0 acroporlo ni)s dias dc vlaH.„, do

Franfa/IMlia, 1961. Umbro.patrocmadoradosjogador«. noim Vai assistir um show de btijos. 1# '
Versao original sem legendas, Tanto Denise, mae de tres filhos Quase nao falam na despedida. Sao tres .. y

Alexandra, de dois. conseguem manter duplas inseparaveis.

INDIA SONG jjTk
18:30 - Dire^o de Marguerite Duras. Mn SjMK

Com Delphine Seyrig. Michael Lonsdale. '

Legendas em portugues. IB . WlL- I
0^^^^ *^w + 

^ 

*yt~ ¦qf

Conhe^a a nova entrada da Cinemateca do MAM, '•
agorapeiovSocentral, com LivrariaeBistrd. ¦ '- — -v : L—^ "

? Bebeto nao ;

museu de arte moderna do Ho de Janeiro .5* 3_ iS/)f(lijr \?|!av infanteciom hennque, 85 aleno 2102l88r 229 jSBBfeMl \ \W/ \ r- Is a fupit 
'

apoio prefettura da ctdade do no ae Janeiro i Wtofl ¥j <-' ¦ \ lambent fai

[uuK3,A,i
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Yilleneuve é o

¦ Piloto canadense supera Hill no treino,

que teve atuação brilhante de Schumacher

todo o tempo e, justamente quando
seria — teoricamente — a vez de
Hill ocupar a ponta, os organizado-
res optaram pelo fim do treino. A
chuva pode se repetir hoje. durante
a prova, o que seria uma benção
para o alemão Michael Schuma-
cher, da Ferrari, que não esconde
sua atração pela pista escorregadia.

Ontem, enqüanto os outros pilo-
tos abandonavam voluntariamente
a pista, antes mesmo da decisão
oficial, Schumacher continuou a
correr.

Tanta disposição acabou pre-
miada com a ótima terceira posição
na largada, com o tempo de
Imin5ls778. Ele larga ao lado do
escocês David Coulthard, da
McLaren, que marcou Imin51s884.
No ano passado, Schumacher teve
um emocionante duelo com Hill de-
baixo de chuva — a maior ousadia
do piloto alemão acabou lhe valen-
do a vitória, fundamental para a
conquista de seu segundo título
mundial.

Fora — O italiano Giovanni
Lavaggi, da Minardi, não conse-
guiu se classificar para o GP da
Bélgica. Lavaggi conseguiu
Imin58s579 em sua melhor volta —
com isso, largam apenas 19 carros
em Spa-Francorchamps.

Spa-Francorchamps. Bélgica— Reuters

CORCHAMPS.
BÉLGICA — E1H
Com o tempo NÈ0J
de 1 min50s574, ® . y
o canadense _______
Jácques Ville- EHl Ba
neuve, da Williams, conquistou a
pole position do Grande Prêmio da
Bélgica, décima-terceira etapa do
Campeonato Mundial de Fórmula,
que será disputado a partir 9h (ho-
ra de Brasília). Ao seu lado. larga
seu companheiro de equipe e líder
do campeonato, o inglês Damon
Hill. que marcou Imin50s980 na
sua melhor volta. O brasileiro Ru-
bem Barrichelo teve o tempo de
Imin53sl52 e larga na décima posi-
ç;Ío com sua Jordan. A TV Globo
transmite a corrida ao vivo.

F oi a segunda pole da carreira
de Villeneuve na Fórmula 1 e a logo
na primeira ve/. que corre em Spa-
Francorehainps. O treino de classi-
ficação foi atrapalhado pela chuva,
que esfriou um pouco o bom duelo
que ele travava com Hill pela pri-
meira posição. Quando ainda falta-
vam vinte minutos, os trabalhos ti-
veram que ser interrompidos, para
sorte do filho de Giles Villeneuve.

Os dois pilotos vinham se alter-
nando na primeira posição durante

SiNCAt

CP da Bélgica • Circuito de Spa-Francorchamps

que melhor a conhece, o cat^i
peonisMino Jorge Ricardo. , ; >

One For Me. do l a/eudoi
Mondesir. aparece como mth'
lhor a/ar da competição, iíin.
quanto Fast My, que chegoula
dar impresssào no GP ÓSAh ,
também pode surgir na wta
como uma boa surpresa, lía^tk
Blue, Mandbid, Guest of HOífl
nor e Luta Lup vão lutar po* ¦
uma colocação. A prograAliU-'
ção tem 12 páreos equilibiW'
dos. a partir das 13h30m. ,: 'ni

libtn

Exclusive Star. do Stud
Brincadeira, e Eco Art, do Ha-
ras Santa Maria de Araras,
prometem bom duelo hoje á
tarde na Gávea, no Grande
Prêmio Duque de Caxias, em
2.000 metros, na grama. Eco
Art perdeu nos metros finais o
GP OSAF para Sirena, en-
quanto Exclusive Star correu
abaixo da expectativa, mas lar-
gou em baliza desfavorável.
Hoje volta à direção do jóquei

Pedro Lamy (POR)Minardi
|1m56s830
U. Katayama (JAP)TyrrettfYinuha
MSB

J VefsUppen(HOl)
footwwVHart
1mwS53l50

P. P. Otniz (BRA)Okvtet Pífira (FRA)Ugw
MikaSíto(flN)
Tyrrell/Yimatu
1mlnMs09S

J H«twt(ING)
Sautxf/Ford
1rmn53s993

|H. H. Frentren (Ali)Sautxf/Ford
|1mln53s199

B*mch«tlo (BRA)Jortin/Piitaw)
ImwmiB

Eddte Irvme (IRL)Ferrari
! 1mm&3s043

M Brundle (ING)Jordaft/Peuòeoi
InWtiZ?

ÍJ 

Alesi(FRA)
Benenon/Renautt
1minS2s3S4

M Hakkmeo (FIN)McLaren/Mercedes
1mmS2s318 AcumuUdc

f ' 'O991 Diwtm) 6*4( 0*«topi ç9"4(Goool| M\
Bíftwdj:

\* 1 0omar>t» t
Dtipi*

7*12 (Exciusiw Sta» «t Eco A»t> p
TriftU: ,

10* (D^^toffofbNtfifto io*f ít
EiamwEflm,! 'í

Ou*dH«tUi
T* (E«c»u*»v* S»4f Eco Art Ofte f tf,MetfníM»! ..

D Couttvard (ESC)MelareiVMefcedes
1mn51s98M

V Hnoi Qgji Donunt ¦ Ominim P*kw ¦
f Nn« Ortec J<t ¦ 0(d Edg« ¦ Gutrd) f r<nc«M
1* Nrm Fieckby ¦ Dragna I Umiiu
4* Nraoi Ouluin ¦ Fnttn S««i B*<i ¦ Ok>'U">
»• Ntmi DííHj Cooboy ¦ WoíkHi Cofl ¦ /» Míurtc»
•• Pér*K Owlop ¦ Doilíi Wiíh ¦ Ou Ho>wb«t
T>Nr*«Eicluti*«$Ur | Eco Art ¦ OwfcMf

Nrm My vour Wiy ¦ M«k Vm ¦ Stpexa
•* Mre« Godot ¦ Mricia ¦ Boy

to* Num Om««wxvil ¦ fortM-ng lov« | E^lw E-giry
11 • Ntmi On#g ShaUt ¦ Duma Carini ¦ jucuna Smgh
1t> PtTM! lotou ¦ ftoyam do Vi« ¦ Onr«» Su'in

BeneUon/Renautt
! 1min28s653
[Schumacher (ALE)Ferran
|lmmS1s778
J Villeneuve (CAN)Williams/flenauit
imin50s574

Oamon Hill (ING)Willams/Renaulí
1rnin50s980

Promoção é com as

¦ Denise, Alexandra

e Suzana entram na

moda com os maridos

mulheres

AAA

a mesma juventude que a alegre e bem-
humorada Suzana. Os três se relacio-
nam muito bem com as companheiras.
Bebeto não toma nenhuma grande deci-
são sem ouvir Denise. Na derrota con-
tra o Juventude, semana passada na
Gávea. Denise estava no estádio e so-
freu junto com o marido. A dupla è
muito unida.

Roberto Carlos também gosta de ou-
vir as opiniões de Alexandra. Inclusive,
exalta a paciência que tem, aturando
suas seguidas mudanças de clube e de
pais — esteve no Inter de Milão e agora
foi para o Real Madri. Se alguém quiser
julgar o romance Sávio-Suzana. basta ir
ao aeroporto nos dias de viagem do
noivo. Vai assistir um show de beijos.
Quase não falam na despedida. São três
duplas inseparáveis.

? A bem-hu•
morada Suzana
não desgruda de
Sinio de jeitú al-
gum

OLDEMÂRIO TÒyOÜINHÔ

No 
campo elas não podem entrar.

Gostam de futebol, mas o máxi-
mo que fazem nos estádios é aplaudir
seus ídolos das arquibancadas. No en-
tanto, se o problema é promover seus
favoritos, aí é com elas mesmo. Por isso.
Denise, Alexandra e Suzana decidiram
posar ao lado dos maridos Bebeto e Ro-
berto Carlos e do noivo Sávio, para
mostrar que fazem boa dupla com seus
craques, numa campanha de moda da
Umbro. patrocinadora dos jogadores.

Tanto Denise, mãe de três filhos e
Alexandra, de dois. conseguem manter

MARGUERITE DURAS

Domingo 25
UNE AUSSILONGUE ABSENCE

16:30 - Direção de Henri Colpi.
Com Alida Valli, Georges Wilson.

França/Itália, 1961.
Versão original sem legendas.

ÍNDIA SONG
18:30 - Direção de Marguerite Duras.

Com Delphine Seyrig. Michael Lonsdale
França. 1974.

Legendas em português.

Preço RS 4,00
Conheça a nova entrada da Cinemateca do MAM,

agora peio vão central, com Livrana e Bistrô.

toma decisão sem
ouvir Dcflisç. V omuseu de arte moderna do rio de janeiro

av infante dom hennque, 85 aterro . 210 2188 r 229

apoio orefettura da cidade do rio ae janeiro
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OP da B6lgica • Clrcuito de Spa-Francorchamps



Villeneuve e o 

pole 

na Belgica

¦ Piloto canadense supera Hill no treino,

"• SPA-FRAN- todo o tempo e, justamente quando 
|

Bi l^G|cA^ Hilhxuparaponta^osorgani^d^ ^ 
j

p^te^ition do Grande Premio da 1^\'

que csfriou uni pouco o bom duelo mundial ¦ " 
^®®BiL*j| 

j
que ele travava com Hill pela pri- Fora — 0 italiano Giovanni •
meira posicao. Quando ainda falta- LaVaggi, da Minardi, nao conse- ¦|Hj|^^oHHM||ii^9HLaH^^QpPt'

^
veram que ser interrompidos, para Belgica. Lavaggi
sorte do filho de Giles Villeneu\e. min58s579 em sua melhor volta — ' 

v;.^wT^j
Os dois pilotos vinham se alter- com isso. largam apenas 19 carros

nando na primeira posiviio durante em Spa-Franeorchamps. 0 piloto canadense Jacques Villeneuve, segundo colocado no Campeonalo Mundial de Formula I, largo na pole position no (if' do liclgica'

1GP da B6lgica • CircuitodeSpa-Francorchamps h BfBsil ffailha Jlldo aTTHSa FiWlimiVP StrIF P

15a medalha adversarios ^,

Bern 

Atlanta «m Pe.rip.lfa 
atra?ao na Gavea

I xclusive Star, do Stud que melhor a conhece, o aiflis
ATLANTA, EUA — 0 Brasil ga- Com quase a mesma equipe que fflineadeira. e Geo Art. do Ha- peofiissimo Jorge Ricardo.

nhou sua decima-quinta medalha na fez bonito nos Jogos Olimpicos de ras Santa Maria de |raras. One For Me. do Fazenda
Paraphmpiada. Ela veio atraves de Atlanta, ganhando duas medalhas de promclcin bom duelo hoje Mondesir, aparece como rot*
Gtnuts de Andrade, bronze nos bronze, o Brasil nao teve trabalho , , ,¦ Ihor azar da competi^ao. on-
100m livres, com o tempo de para dominar o Campeonato Sul-A- ;ir.lk 

'L,au*V "° t,randC uuanto 
Fast My. que cheuou a

2minls97. 0 sueco Peter Edstron mericano de judo, disputado cm Pe- remio tique de Caxias. em jniprcsSSrU)" IK, (jp ()s\\-
venceu a prova com o tempo de tropolis. Dos l6judocasquesubiram -.000 metros, na grama. I co |ambem pode surgir na reta
Imin59s21 e a prata ficou o islandes a Sena, apenas a peso ligeiro Fer- Art perdeu nos metros finals o a)mo unu ,XM m ( ak,
fa- 

"Jo 
r 

mU °nn' 
*'T inda 

Pircs "*? consceuiu mcdalha- G1> 0SAF Para S,rcna' en* Blue. M#bid: Guest of Ho-Imin59s82 Foi a terceira medalha A supremacia brasileira foi tao evi- qu;inl0 Exclusive Star cor® nor e | uta | UD v-,0 kit ir nornos Jogos de Genezts, que fo, prata den.e que Rosicleia Campos (peso ^is0 lia cxpcclatlva. mas lar. 2, 3L «£ A procramM-nos 150m c bronze nos 20(lni. „^,„| „;,oconsc-go,,,cv,tanuroou cm JJ, dcsl;lu,ravcl. • , „„ fPortador de uma sequela da po- Nao foi la muitodilicil, naoe mes- ... J
lio, Genezis tem 23 anosee o segun- mo?", disse a judoca, que contou Hoje volta a d.regao do joque. dos. a partir das IWOm.
do brasileiro a conquistar tres meda- como o apoio do namorado Robson ¦¦
lhas na competicao — Douglas Caetano (bronze em Atlanta com V£aj»lli'|i]Hi!KH4.1 7 T~
Amador foi prata nos 200m e bronze revezamento 4xl00m) na torcida. ,f)a9
no salto em distancia e nos 100m. Aurelio Miguel (bronze nos Jogos "•*»»
Brasil tem agora duas medalhas de oiinmieos tit< Ail mi n «in i..w nr^ »• w»»«• o«tag.¦ fi««m •«b«to!
ouro cinco de orata e oito de bron/e Ulimpicos de Atlanta) nao tc\e pro- yw™«^;«o..,n.tum,lu • t,ogg,oo^- .
p A | ^, ' blemas para iicar com o titulo na ouitiihiFMi«ns««iBM«o«.'ujm ^Baralona-9-. o pats ^nquistou catej,orja meio-ncsado — na ultima i-^^tc^ ¦ *¦>*.<*<¦;.»««
sete medalhas. Os Jogos terminam - 11 pesauo na uiuina ¦ Oo»ll' Wi$f< ¦ On HorMt4C* TrtftU; ' '
hoje e a equipe chcga ao Brasil na derrotou o venezuclano Luis r-ptnot EickJfv«SU BEcoArtiO^^cyMp L ,v q ^,.4 , v 

* 
^ ^ ^ ^ j J

quarta-feira, quando deslilara num Lopez por ipon. Masograndedesta-
carro do Corpo de Bombciros ate quefoiopesadoFelipeyargas.de 18 , ,,.
Niteroi, sede do Comite Paraolimpi- anos, que venceu todas as suas lutas n« NnetOn^ smm ¦ a-n ¦ jkmh* ' l.'/. 

' 
j'v,1'

promo^o e com as mulheres

#m Mm u Denise, Alexandra mesmajuvemude que a alegrc ebem-
MM humorada Suzana. Os ta-s se relacu>-

of c Suzana entrain nam muito K'm com as compahhciras. I * -' ! jMB ri,-. on .4n Bebctonaotomanenhumagrandedcci-
moda com OS mandos Silo sem ouvir Denise. Na derrota con- Q A bem-hu-

cinemateca <>t PI MARK) rot chimio tra o Juventude, semana passada na tnoruda Su.anu

XT o campo elas nao podem ehtrar Gavea- lx'niM-' ^va no estadio e so- 7" defr"d" 
f

IN Gostam de futebol. mas o maxi- lrai junto com o marido. A dupla ««' Je,t0 ("-
mo que fa/em nos estadios e aplaudir muitounida. Rum

MARGUERITE DURAS seus id||os das arquibancadas. No en- Roberto Carlos tambemgostadeou- I
tanto. se d problema e promover seus vir as opinioes de Alexandra. Inclusive,
favorites, ai e com elas mesmo Por isso, cxalta a paciencia que tem. aturando

Hnminnn 9«* Denise, 
Alexandra e Suzana decidiram suas seguidas mudan^as de clube e de - v" "JSHfci

i imp ai icci i rtMn ic ADccMrc posar ao lado dos maridos Bebetoe Ro- pais — esteve no Inter de Milao e agora '..JHb
^ ? 

ABSENCE berto Carlos e do noivo S,tvio. para foi parao Real Madri. Se alguem quiser16.30 -Dire?aode Henri Colpi. mostrar que fazem boa dupla com seus ju|gar 0 romanccSa\io-Suzana, Kista ir 1 -n-7T
Com Alida Valli, Georges Wilson. craques. niima campanha de moda da ao acroporlo nos ^ viagcm j0

Franga/ltalia. 1961. Umbro.patrocinadoradosjogadoits. noivo. Vai assistir um show de beijos.
Versao original sem legendas Tanto Denise. mae de tres filhos Quase nao falam na despedida. Sao tres

Alexandra, de dois. conseguem manter duplas insepaniveis. ^

*
INDIA SONG

18:30 -Diregaode Marguerite Duras. Ap|j& !
Com DelphineSeyrig. Michael Lonsdale. m*- £ s« m

Franga, 1974. ^ 
~ |1 

1;1K^ W
Legendas em portugues ' ^r. 'HSIj k

\ wL, ¦=?
Pre?o RS4.00 fr"> •» W

Conhe^aanovaentradadaCinematecadoMAM. <^1
agora pelo vSo central, com Livrana e Bistrd ———J

j > 
| 

: 
X

museu de arte moderna do rio de janeiro J/MLat ouvir Denhe. Sa

• n^z'""28 w iflftJLi^afT I

WlUlxxrr*™ 
f 111 HQ ^8 
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Yilleneuve é o

Spa-Ftancorchanips, Bélgica — Reuters

SüfOSVS

O piloto canadense Jácqués Villencuve, segundo colocado no Campeonato Mundial de Fórmula I, larga na pole position no CP tio Bélgica'

Judô arrasa

adversários

em Petrópolis

Com quase a mesma equipe que
fez bonito nos Jogos Olímpicos de
Atlanta, ganhando duas medalhas de
bronze, o Brasil não teve trabalho
para dominar o Campeonato Sul-A-
mericano de judô, disputado cm Pe-
tropólis. Dos 16 judocas que subiram
a Serra, apenas a peso ligeiro Fer-
landa Pires não conseguiu medalha.
A supremacia brasileira foi tão evi-
dente que Rosicléia Campos (peso
médio) não conseguiu evitar a ironia."Não foi Ia muito dillcil, não ò mes-
mo?", disse a judoca. que contou
como o apoio do namorado Róbson
Caetano (bronze em Atlanta com |
revezamento 4x1 OOm) na torcida.

Aurélio Miguel (bronze nos Jogos
Olímpicos de Atlanta) não teve pro-
blemas para ficar com o titulo na
categoria meio-pesado — na última
luta. derrotou o venezuelano Luís
Lopez por ipon. Mas o grande desta*
que foi o pesado Felipe Vargas, de 18
anos. que venceu todas as suas lutas
por ipon.

Exclusive Star é

atração na Gávea

Brasil 
ganha

15a medalha

em Atlanta

GP da Bélgica * Circuito de Spa-Francorchamps

que melhor a conhece, o c.^h
peonissimo Jorge Ricardo

One I or Me, do Fazenda
Mondesir, aparece como me-
lhor azar da competição, eu-
quanto Fasi My, que chegou a
dar impresssüo no GP OSAF
também pode surgir na rela
como uma Ixu surpresa. Fa#
Blue, Mlfndbid, (iuesi of lio-
nor e l.uta Lup vão lutar por
uma colocação. A programa-
çào tem 12 páreos equilibra-
dos. ,i partir das 13h30m

I xclusive Slar. do Stud
Brincadeira, e lico Ari. do Ha-
ras Santa Maria de Araras,
prometem bom duelo hoje a
tarde na Gávea, no Grande
Prêmio Duque de Caxias, em
2.000 metros, na grama. F.cg
Ari perdeu nos metros finais o
GP OSAI' para Sirena, en-
quanto Exclusive Star correu
abaixo da expectativa, mas lar-
gou em baliza desfavorável*
Hoje volta a direção do jóquei

Pedro Lamy (POR)Mtnirdi
1m56sB30

ATLANTA. EUA — O Brasil ga-
nhou sua décima-quinta medalha na
Paraolimpíada. Ela veio através de
Genezis de Andrade, bronze nos
lOOm livres, com o tempo de
2minls97. O sueco Peter Edstron
venceu a prova com o tempo de
Imin59s2l e a prata ficou o islandés
Palmar Gudmundsonn, com
Imin59s82. Foi a terceira medalha
nos Jogos de Genezis, que foi prata
nos I50m e bronze nos 200m.

Portador de uma seqüela da pó-
lio, Genezis tem 23 anos e e o segun-
do brasileiro a conquistar três meda-
lhas na competição — Douglas
Amador foi prata nos 200m e bronze
no salto em distância e nos lOOm. O
Brasil tem agora duas medalhas de
ouro. cinco de prata e oito de bronze.
Em Barcelona-92, o pais conquistou
sete medalhas. Os Jogos terminam
hoje e a equipe chega ao Brasil na
quarta-feira, quando desfilará num
carro do Corpo de Bombeiros até
Niterói, sede do Comitê Paraoliinpi-
co Brasileiro.

RoimI (BRA)Foatwoitytirt
ImlnMtíK

U Kaüyama(JAP)
Tyrrell/Yamaha
hmin55s3n

J. Vetstappw
Footwofk/Hai
1min55s150

P. P.Dinii (BRA)Lioiir
11iríÍnS4s700

Olivicf Pauis (FRA)Ltgief
Mika Salo(FIN)
Tytrell/Yamaha
1mirtS4s005

J Hetbetl (ING)Saubcr/Fofd
1min53s993

[H.H. FrenCen (ALE)Sauber/Tofd
1mm53s199

Bamthillo (BRA)Jortin/Piuaiol
1mín53i152

lEddie Itvine(IRL)
Ferrari
Imin53s043

M Brundle (ING)Jordan/Peuaeol
1min52s9?*

J Alesi (FRA)Benetton/Renaull
1min52s354

M Hakklnen (FIN)McLaren/Mercedes
1mm5?s3IB

G Bítger (AUS)Benetton/Renault
tmin2Bs6S3

1* Pkr+w Ow»-Oomâfti ¦ Onn«um ¦ Btlâfl
2* P*r»ot 0»»K Jet ¦ OW ¦ C^ard>A f ranc*«4
)• P»r»«' wct&r ¦ Dugni ¦ Um.iu
4* Pâr» Düiutti ¦ f Hltn Síí! 6M ¦ 0< <i ujm
5* Ojllâ» Co*t>r> ¦ Wc«vJ»r Co'l ¦ l* MâJfKto
C4 Pkt*w Owflop | 0o<ii' Wt»h ¦ 0n Hc*wt4í*
?* Pàr«ot i »c»u»rvti Star ¦ Eco Aft ¦ On# f o» Mp
8* Pàttot My Vour Wiy ¦ Wâ t Vê»« ¦ Sâfxtuc*
»• Pàrtoí Godot Boy

10* Pir«« Dimonuoflil | foffcfcwJ^lovf | tight or
IV Pèr»«» S*iü*i ¦ C>*in4Câ'tni ¦ Jucuria S-no^
11* Mr»0! lt|Ota ¦ Rtyam do Vikc ¦ Grand-SulitU

D Couthard (ESC)McLaren/Mercedes
1mín51s9884

Schumacher (ALE)Ferrari
ílmtnSls/78
|J Villeneuve (CAN?WillamsyRenauil
Imin50s574

Oamon Hill (ING'WilliamsíRenaull
1 rrnn50s980 Trtf«U:

Promoção é com as

¦ Denise, Alexandra

c Suzana entram na

moda com os maridos

oldemAriotouguinhó
\T o campo elas não podem entrar
IN Gostam de futebol, mas o máxi-
mo que fazem tios estádios è aplaudir
seus ídolos das arquibancadas. No en-
tanto, se d problema é promover seus
favoritos, ai e com elas mesmo Por isso,
IX-niM.'. Alexandra e Suzana decidiram
posar ao lado dos maridos Bebeto e Ro-
berto Carlos e do noivo Sávio. para
mostrar que fazem boa dupla com seus
craques, numa campanha de moda da
Umbro. patrocinadora dos jogadores.

Tanto Denise. mãe de três filhos e
Alexandra, de dois. conseguem manter

mulheres

AAA

a mesma juventude que a alegre e bem-
humorada Suzana. Os três se relacio-
nam muito bem com as companheiras.
Bebeto não toma nenhuma grande deci-
são sem ouvir Denise. Na derrota con-
ira o Juventude, semana passada na
Gávea. Denise estava no estádio e so-
freu junto com o marido. A dupla e
muito unida.

Roberto Carlos também gosta de ou-
vir as opiniões de Alexandra. Inclusive,
exalta a paciência que tem. aturando
suas seguidas mudanças de clube e de
pais — esteve no lnter de Milão e agora
foi para o Real Madri. Se alguém quiser
julgar o romance Sávio-Suzana, basta ir
ao aeroporto nos dias de viagem do
noivo. Vai assistir um show de beijos.
Quase não falam na despedida. São três
duplas inseparáveis.

O A bem-hu•
morada Suzana
nâo desgruda de
Sinto de jeito al-
gum

MARGUERITE DURAS

Domingo 25
UNE AUSSI LONGUE ABSENCE

16.30 - Direção de Henri Colpi.
Com Alida Valli, Georges Wilson

França/Itália, 1961.
Versão original sem legendas

ÍNDIA song
18:30 - Direção de Marguerite Duras.

Com Delphine Seyrig. Michael Lonsdale
França, 1974.

Legendas em português

Preço R$4 00
Conheça a nova entrada da Cinemateca do MAM

agora pelo vâo central, com Livraria e Bistrô

museu de arte moderna do rio de janeiro
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nttvtlNGO. 25 DE AGOSTO DF: 1996 ^ ^ — -
ESPORTES JORNAL DO BRASIL

°$fia Gum""" (E)-ex-Santos, I atrium do Barivlona ao lado do atacante Romldhtho. comprado pelo 35 catalao ao PSlHwdltoven, daHolanda, pwUMMmilhot's, m'traiistirenda record da pn>-nv,,H»ado '

US$ 200 milhoes em campo

¦ Sao 140 jogadores de cinco continentes. ——

So brasileiros movimentam US$ 50 milhoes ?r^!'®!r.0S.n.a..E^Pan.ha Programa^ao

r—M liSf ^?RUfiAl ^ Barcelona I w real maori coiiveniente
Dentro de uma semana os olhos • 8»rantL Ignauo Lalxllo, it- .1? mOfi • ";r 2&i\ A uastanca dew esnatihnk Hau

do planota futcbol estarao definiti- P^ntante da classe- araeWndo RP 1 ffig silw W * Giovanni «| • Roberto A. SfS^SiSt
vamente voltliloc nnr» n imk mi 8reve- • Hivaldo • Ronaldlnho Carlos pena uma cunoaaudt otnia - devamtnti. voltados para o mais mi- w 

restaunintec onde vcm 0 dmheiro para tantaslionario de lodos os campeonatos com ou ,SLfn re«aurantes, o lacfies0 Em nrincinio £ ch- 1
da terra — o Fsnanhol Afinal campeonato sera uma atra^ao. Afi- RAYO coniraia(,oes. Ln\PrinciP10;L c'a 1
l^ o^dorlde 33MiseSrc.nco nal> a Lei Bosnian, que au- VALLECANO '»• da. om^o exemplar do jjcgauores ut j. paists iil cinco sr. njrculacao de ilwutn - mmmmmmmmmms, ¦¦ «V.L ealendano. Os jogos sao mujtOS. •
continentes, e cujas contrata?oes lonza d . uauiuQaoatjogaao- lli•Guilherme Os nrineinm rluiU <ln mik Ai% !
movimentaram quase USS 200 mi- res P°r P*>«* da Comumdade Eu- . ™«5A - 

E £ :
Ihffes. So a colonia brasileira, com rope.a, pcrmitiu a escancarada in- r— mmm ATLETICO DE Sw2o Sill a <£ d£ 1
11 representantes alcuns ilustres vasao estrangeira. Scgundo acordo. jMik CELTADE j^V Lnl MADRI umptonalo nawnal, a Copa dp

J d I n ir u n cadaclube tewodireimdemntn W vinn __ ^ } nil  Rei e urn dos trcs torneios inter- ;cotno Romano, Rona dinho, Ri- wua uuot uvt o uiruto <Jt contra- \r VltiU ME (M V*/ J HP • luanRnrha clnhec div Fiimm m i« „,.irt ««. •
,»wn,r.i,«,,nni tar seis atletas de fora da CE. Al- WSk<-. J •iwanHOClia Uut^s da turopa. mas, ptlo me-.

i i icc o T- auns andaram exaoerindn n [V " • Mazlnho HI iUMi  nos sabem, de aptetnAo. em quais >de USS 50 milhoes, soma capaz de t,un'> jn<Jarj!? LXagLrdndo. O IK- ——J datas vio iouar o uut nerinite ao •
salvar da bancarrota oualauer doc portivo La Coruna, por exemplo, ifff J A 7- , , r 1 P-nnitc ao,snivar ua nancarroia quaiquer dos ^ • , r ^ torcedo^elaborar a programa?JognrtHJesdubestupmiquins. fraIKX^. P * ' ^poriugalX gj \ mais conveniente.

" Os interesses sao tantos e varia- Apenas um dos " times due fe BPAIIHA Outra fonte de dinheiro vem!
dt» que os times da Liga consegui- dispumm a Primeirn DivisSo o R-i- f£, ! da publieidade. explorada pelaslram arranjar uma bnga no mimmo yo Vallecano, nao contratou es-  if: / clubes europeus desde o|anos 70. |tuwpsii.^ Na^uarta-leira, reprv.sen- lranReiros. Desta vez.at£o Atletico ,'<&.\ VALLAD0LID ^ ^ „I ZZmm Ascotas pagas pela IV, eo valor!
tantes das 23 equipes li/eram um dc Bitb.10 , tndicio iWtJ)  

' \jp~r '' (Ml y/~5.N.V!*.. sempre sighificativo arrecadado •
acp^do com a TV para que pelo a jt" : d f \JJ/ •Cristiano ! IB •Romirlo com as mensalidades dos sociosi
menos uma das 11 partidas de cada ,J? W • Viola pcrmitem quase semna- uma so-

peatr-t  

L=^

spprotesto. pelos iugoslavos- sao 24. Os'ar- NaclowaHdade Clubeaturt V«tefemU8< de dispensar patrocinadores.
i |Ate a temporada passada, a TV gentinos somam 16, Brasil, Franca Ronaldlnho brasilelro Barcelona 20m,ih6eS ^^SSSffSNada disso, enlretanto, impe-

rtidstrava, eventualmcnte, apenas e Russia, II, cada. O Brasil contri- if,ovic lu9°slav0 lRoalMa<lfl J0mllW8S Endoio'^no SSosch 13 t qu° vcz *°r ou,I?u«ndos clu-
dojs jogos ao vivo, um aos sabados. but com Mazinho (Celta), Mauro aov7nm SaiVo Ba cZa" AwTml 28 014 Madrt bes entre no vennelho. Antes do j
(kro aos domingos. Nestes dias, Silva e Rivaldo (Deportivo). Ro- SK '"'co 

da temporada passada, Cel-;
(foquencia dos 250 mil a-stauran- berto Carlos (Real Madri). Viola Rivaldo brasiteiro LaCorufta 9miiMes ! e ^°v , <,uaiC foram mlPcdl"<
n cafeterias e bares de toda (Valencia), aKm dos desconhecidos RomAr,° bra8lle"° Menem Smimees de disputar 0 campeonato,;
Bs|wnha caia de 50% a 80%. "Nao Ivan Rocha (Atletico de Madri), ^Ba'" portu9u*s ®arcelona 7m,lhfies Titoios- campea da Europe (1964). pt,r a1cu,m,l° d? dlvldas- Afina,M
\4ihios resistira tres noitesseguidas Guilherme (Rayo Vallecano) e HobortoCarlos braslfe.ro RoaiMadr! ImZZt camp«a oiimpica (19921.4» lugar na ma admimstracao existc em qual-;
do-futcbol. Teremos prejuizos cal- Cristiano (Valladolid) 

 RaaiMadrf em.moes Oof»doMundodei950(Brasii) quer lugar. Mesmo no mthoninol  _J futebol espanhol. !

Para"^ Portuguesa animada Sport joga S3o Paulo e Santos fazem \
yitoria no Estddio Olimplco rocebe contra Atl6tico Minelro com Corltlba no Morumbi a partlda da TV s
Coinuin inkioarrasador(3a I nbCnciuma forodcc8Siic6a fiimcmil » • , , ^
Ksobreo Bragantino noblimp.c6),com o mclhor ataouee ^ ! °COn'asduas 

v,t6ru,sconwcu"v»s- 2«0 ? sP°rl Wreahiluar-sc da Sao PaulocSantoscoclassicopaulista da rodadadc hojedo
niellnr indiec nacional dc anrovcitamento nc o momcnto no 

c C,ua™I'1 dtf Hlbrc Corinthians c Parana Clube. a Portuguesa dc derrota dc 3 a I para Campeonato Brasileiro. O logo sera rcalt/ado no Estadio do
(jampeonato Brasileiro, o Gremio enfrcnta o Vitiria hoje as "° Desportos quer lotar o Estadio do Can.ndc, cm Sao /G°,av Muarta-fcra cm Morumbi as 1%. com transnmsio da TV Globo. O ttaiico do
I6h #o FsiAdio Olimnirin'om 1 mil iln l:iii>rnI K! .n-n Estadio Dunval de Bnto. cm Ooiaina. hoje.as I7h. di.tnic Siintos. Jose Tmcira. tcra a volta do nicia Jamclli. No Sao Paulo,
% 11 -; Vl n „ 

p. ., Curiiiba. O tecnico do time p,ml°-a Par,,r das lf,h de hoje, diantc do AtKtico do Coriliba. no Estadio dos o treinador Carlos Alberto Parrcira mantcm o time que empatoil
,j 3 ' 4 s« ?» c J faCJO para a ona a sera o ponleiro piiranaena*. Antonio Lopes. Minciro. 0 tecnico Candinho. satisfcito com as dua» Afliun. cm Recife. 0 tecnico em la l com o BotafOgo quinta-feira. cmNitertii
Tz 

uncs ,cvHamcn^0)-na nKlhor fasc dc sua «neira. quer aprovetlar a vantagem apresentaeOes da iuine n lulista - acrcdit, oue u-m l^mambucano. Helio dos
No yil6ria. o itvnico Edinho decidiu mudar de Uitica. ap«>s dejogaremcasa para sufocar Anjos, vai mandar o timfao Juveiltllde e Intemacional 6
wrr|lade 2 a I paraoCru/ciro. no Mincinio. Desistiu de o adversario, que cstrvia " 0 P3" ?Jri,n"r antanpa mente uma \aga enta- alaquc.enquanto o da cquipc O Cl^SSiCO gauctlO da rodada
cfcapr o miolo dc /aga com trcs jogadores. e mandara tecnico Carbone em ps oi,° fmaKi,as ~ nio ***$ no »'"<«• Eduardo paranacnsc. Heron Fencira. Juventude c Intemacional dc Porto Alegrc fa/em o classico
cimpo uma cquipc mais ofensiva. cmbora jogue fora dc casn, substitukSo a Julio Pi/a dc Amorim. treinador mineiro, aborrecido com con,a com a vollJ gaucho da rodada dc hoje do Campeonato Brasileiro. as IMi no
cbntta um adversario que raramenle perdc dcntro dc seus Toledo, que foi demitido derrota de I a 0 para o Coritiha, quarta-feira, atacante Pachequinho p,ira Estadio Alfredo Jaconi. cm ( jm.is do Sul O jogo e cspcrado com
i^mlnios. A diretoria do Gremio espcra publico recordc no apos a derrota dc I a 0 para promove as voltas dc fabio Augusto c Gutembera ansiedadc pela torcida local, principalmenle depots que o
Canpeomito Brasileiro. O juo sera Dalmo Ikwano (SC) Connthians na quarta-feira. O jw serf Sidrack Marinho (SL serf o iui? ° 
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>ia Giomuu (E). ex-Santas, è atração do Barcelona ao lado do atacante Ronaldinho, comprado pelo clube catalão HolS, por USS M nàt&s. 
'nalrmsfirtncia 

nvorá-da prc-tcm/wí-odii

campo

¦ São 140 jogadores de cinco continentes.
Só brasileiros movimentam USS 50 milhões

culados em 500 milhões de dòla-
res", garante Ignacio Cabello, re-
presentante da classe, ameaçando
greve.

Mas com ou sem restaurantes, o
campeonato será uma atração. Afi-
nal, a recente Lei Bosnían, que au-
toriza a livre circulação de jogado-
res por paises da Comunidade Eu-
ropéia, permitiu a escancarada in-
vasào estrangeira. Segundo acordo,
cada clube teve o direito de contra-
tar seis atletas de fora da CE. Al-
guns andaram exagerando. O De-
portivo La Coruna, por exemplo,
tem 12 importados, dos quais seis
franceses.

Apenas um, dos 22 times que
disputam a Primeira Divisão, o Ra-
yo Vallecano, não contratou es-
trangeiros. Desta vez, até o Atlético
de Bilbao, que tem por tradição
não aceitar jogadores de fora da
região de Vizcaya, descobriu um
jeitinho de adquirir um forasteiro
— incorporou o francês Lizarazu,
após constatar sua origem basca.

A legião estrangeira é liderada
pelos iugoslavos — são 24. Os ar-
gentinos somam 16, Brasil. França
e Rússia, 11, cada. O Brasil contri-
bui com Mazinho (Celta), Mauro
Silva e Rivaldo (Deportivo). Ro-
berto Carlos (Real Madri), Viola
(Valencia), além dos desconhecidos
Ivan Rocha (Atlético de Madri),
Guilherme (Rayo Vallecano) e
Cristiano (Valladolid).

Programação

conveniente
A gastança dos espanhóis dev

perta uma curiosidade óbvia — de
onde vem o dinheiro para tantas
contratações? Em principio, é da-
ro, da organização exemplar do !
calendário. Os jogos são muitos. '
Os principais clubes do pais dis- j
putam três torneios — além do !
campeonato nacional, a Copa do '
Rei e um dos três torneios inter- ;
clubes da Europa, mas, pelo me-
nos sabem, de antemão, em quais ;
datas vão jogar, o que permite ao j
torcedor elaborar a programação •
mais conveniente.

Outra fonte de dinheiro vem i
da publicidade, explorada pelos 

'
clubes europeus desde os anos 70. j
As cotas pagas pela TV. e o valor !
sempre significativo arrecadado
com as mensalidades dos sócios i
permitem quase sempre uma so- í
bra de caixa capaz de proporcio-1
nar as grandes contratações. O j
Barcelona, por exemplo, tem 108
mil associados, e se dá ao luxo até
de dispensar patrocinadores.

Nada disso, entretanto, impe-
de que vez por outra um dos clu- j
bes entre no vermelho. Antes do jinicio da temporada passada. Cel-
ta e Sevilla quase foram impedi- (
dos de disputar o campeonato,;
por acúmulo de dividas. Afinal.,
má administração existe em qual-;
quer lugar. Mesmo no milionário i
futebol espanhol.

Brasileiros na Espanha

ROBERTO ASSAI
Dentro de uma semana os olhos

do planeta futebol estarão definiu-
vãmente voltados para o mais mi-
lionário de todos os campeonatos
da terra — o Espanhol. Afinal, são
140 jogadores de 33 paises de cinco
continentes, e cujas contratações
movimentaram quase USS 200 mi-
IhCfes. Só a colônia brasileira, com
II representantes, alguns ilustres
cotno Romário, Ronaldinho, Ri-
valdo e Giovanni. fez cireular mais
de USS 50 milhões, soma capa/ de
salvar da bancarrota qualquer dos
grbhdes clubes tupiniquins.

: Os interesses são tantos e varia-
dos que os times da Liga consegui-
ram arranjar umu briga no minimo
curipsa. Na quarta-feira, represen-
tantes das 23 equipes fizeram um
acordo com a TV para que pelo
menos uma das 11 partidas de cada
rodada seja transmitida nas noites
ilescgunda-feira, sem levar em con-
ti flue os donos de restaurantes de
t(>|o o pais organizariam um ruido-
sbjprotesto.
i; Até a temporada passada, a TV

ijièstrava, eventualmente, apenas
dojs jogos ao vivo, um aos sábados,
ouáro aos domingos. Nestes dias. a
ffoqiiéncia dos 250 mil restauran-
t(4 cafeterias c bares de toda a
Espanha caia de 50% a 80%. "Não
vjahios resistir a três noites seguidas
do-futebol. Teremos prejuízos cal-

LA CORUNA
Mauro Silva
Rivaldo

BARCELONA
•Giovanni
• Ronaldinho

REAL MADRI
• Roberto

Carlos

RAYO
JOg VALLECANO

«Guilherme

ATLÉTICO DE
MADRI
• Ivan Rocha

CELTA DE
VIG0
• Mazinho

PORTUGAL

• Cristiano

REAL FEDERAÇÃO
ESPANHOLA DE FUTEBOLJogador

Ano de lundeçâo: 1913
Ano de liheçâo â Fila; 1955
Endereço: Calle Alberto Bosch, 13 -
28 014 Madri
Telefone: 0034-1-4202094
Número de clubes filiados 10 541
Número de jogadores filiados 430 mil
Número de árbitros 8 mil
Títulos: campeã da Europa (1964),
campeã olímpica (1992). 4* lugar na
Copa do Mundo de 1950 (Brasil)

Ronaldinho
Mijatovic....
Karpm
Giovanni....

brasileiro Barcelona. .20 milhões
iugoslavo
russo

Real Madri.
Valencia

. 10 milhões
9,5 milhões

Barcelona.brasileiro .9.5 milhões
Finidi
Rivaldo....
Romário..
Vítor Baia.
Suker

nigeriano
brasileiro

9.5 milhões
... 9 milhões
...8 milhões
... 7 milhões
...6 milhões
...6 milhões

La Corufta.
brasileiro,
português

Valencia...
Barcelona.

croata
Roberto Carlos brasileiro

Grêmio é o favorito contra
Vitória no Estádio Olímpico
Com um início arrasado!jf| a I no Criciúma fora de casa c 6 a
li sobre o Bruganlino no Olímpico), com o melhor ataque e
nlcll^r indicè nacional de aproveitamento até o momento no
Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrenta o Vitória hoje ás
lf>h $o Estádio Olímpico com a volta do lateral Marco
Antônio Mas a grande atração para a torcida será o ponteiro
rtiué> Nunes (ex-Flamengo), na melhor fase de sua carreira.
Ho Vitória, o técnico Edinho dividiu mudar de tática, após a
iÍTT$ta de 2 a I para o Cru/ciro. no Minarão. Desistiu de
efcatir o miolo de /aga com três jogadores, c mandará a
efcmèo uma equipe mais ofensiva, embora jogue fora de casa.
contra um adversário que raramente perde dentro de seus
djomlnios. A diretoria do Grêmio espera publico recorde no
Canmeonato Brasileiro. O |in/ será Dalmo Ikwano (SC)

Paraná
recebo o
Guarani
Paraná Clube e Guarani dc
Campinas jogam ás I6h no
Estádio Durival dc Brito, em
Curitiba. O técnico do time
paranaense. Antônio Lopes,
quer aproveitar a vantagem
dc jogar em casa para sufocar
o adversário, que estreia o
técnico Carbone em
substituição a Júlio h/a dc
Toledo, que foi demitido
após a derrota dc I a 0 para o
Corinthians na quarta-feira.

Portuguesa animada
contra Atlético Mineiro
Animado com as duas \ itórias consecutivas. 2 a 0
sobre Corinthians e Paraná Clube, a Portuguesa dc
Desportos quer lotar o Estádio do Canindé, cm São
Paulo, a partir das 16h de hoje. diante do Atlético
Mineiro. O técnico Candinho. satisfeito com as dua-.
apresentações da equipe paulista — acredita que tem
tudo para garantir antecipadamente uma \aga entre
os oito finalistas —. não mexera no time. Eduardo
Amorím, treinador mineiro, aborrecido com a
derrota de I a 0 para o Coritiha. quarta-feira,
promove as voltas dc l ábio Augusto c Gutcmbcrg.
O jui/ será Sidrack Marinho (SE)

Sport joga
com Corltiba
O Sport quer reabilitar-se da
derrota de 3 a I para o
Goiás, quarta-feira, em
Goiânia, hoje, ás 17h, diante
do Coritiba. no Estádio dos
Aflitos, em Recife. O técnico
pernambucano. Hélio dos
Anjos, vai mandar o time ao
ataque, enquanto o da equipe
paranaense. Heron Ferreira,
conta com a volia do
atacante Pachequinho para
surpreender o adversário.
Marlon Nascimento (AL)
será o jui/

São Paulo e Santos fazem
no Morumbi a partida da TV
São Paulo c Santos é o clássico paulista da rodada dc hoje do
Campeonato Brasileiro. O iogo será reali/ado no Estádio do
Morumbi às I9h, com transmissão da TV Globo O técnico do
Santos, José Teixeira, terá a volta do meia Jamelli. No Sào Paulo,
o treinador Carlos Alberto Parreira mantém o lime que empatou
em I a I com o Botafogo quinta-feira, cm Niterói

Juventude e Internacional é
o clássico gaúcho da rodada
Juventude e Internacional dc Porto Alegre fa/em o clássico
gaúcho da rodada de hoje do Campeonato Brasileiro, as IMi no
Estádio Alfredo Jaconi. cm ( axias do Sul. O jogo é esperado com
ansiedade pela torcida local, principalmente depois que o
Juventude derrotou o Flamengo por 1 a 0, em plena Gávea, na
quarta-feira
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Nos tempos do cano de madrepérola

Afastamento de

Castor apressou

a queda do clube

O 
revólver calibre 32. cano pra-
ta e cabo de madrepérola, de

propriedade de Castor de Andrade
fez história em Moça Bonita. Na
vida do clube, nenhum personagem
foi tão marcante e protagonizou
tantos episódios como Castor. A
década de 80 foi pródiga em folclo-
re no clube, que ocupava quase dia-
riamente as páginas dos jornais
com histórias das demonstrações de
poder do capo.

Como quando entrou em campo
e \iu o lateral tricampeão mundial
em 70. Marco Antônio, dormindo,
recostado na trave Castor acordou
o jogador com uma salva de tiros
para o alto. Mas o período áureo
do folclore foram os anos de 84 e Castor protagonizou inúmeras tempo

85. Castor chegava a pagar aos ali-
tores de gol em treino, tamanha erci
a abundância de dinheiro no clube. •
Outro exemplo: Moisés adorava fn>.
lar de sua destreza na piscina. Cav
tor ofereceu uma quantia alta para
quem vencesse o treinador numa
corrida na piscina. O zagueiro
Mareio Rossini ganhou e levou 0
dinheiro na hora.

As coisas pioraram em 91. quán-
do Castor iniciou seu processo de
afastamento do Bangu. Como hrn^
brava à época o lateral íèswva
Cláudio. "Com seu Castor eu ft$-
qüentava motel. Agora estou tendo
que namorar é no sofazinho hi*iâc
casa mesmo." Decadência que c*J-
mina com a saída do CampeoiMo
Brasileiro, confirmando as previ-
sòes sombrias do malandro Moisés,
feitas ja cm 94, durante os festejos
dos 90 anos do clube: "Sem Castor
o Bancu não vai resistir..." (R.GJ
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Série B tem 2 clássicos regionais

Dois clássicos regionais são as
atrações de hoje do Campeonato
Brasileiro da Série B — a segunda
divisão nacional: Santa Cruz x
Náutico, em Recife, e Remo \ Tu-
na-Luso. em Belém. A rodada tem
mais sete partidas.

Grupo A — O Remo já jogou
duas vezes e obteve apenas um pon-
to, ao empatar com o Ceará em 1 a
1. depois de ter perdido de 4 a 0
para o Moto Clube. A Tuna Luso
estreou vencendo o Paysandu l a 0
e faz hoje outro clássico estadual. O
}020 será às ITi. no Estádio Evan-

grupo A.

o Moto Clube joga de novo hoje. ás
17h. no Estádio Nhozinho Santos,
em São Luís. enfrentando desta vez
o Ceará, que na estréia empatou.

Grupo B — O clássico Náutico
x Santa Cruz, na Ilha do Retiro, é o
maior destaque. O Náutico estreou
com empate (1 a 1 com America-
RN), enquanto o Santa Cruz faz
seu primeiro jogo. Na outra parti-
da. ás 17h. no Estádio Rei Pelé. em
Maceió, o time local, o CRB. que
venceu o Central de Caruaru na
estréia (1 a 0). enfrenta o Amenca
de Natal.

Grupo C- O Ij niao São Joüo
Joga com o Sergipe. em Araras (SP)

e. portanto, tem oportunidade de se
recuperar do mau resultado na es-
treia: perdeu de I a 0 para o XV de
Piracicaba. O mesmo acontece com
o Sergipe, derrotado pelo mesmo
XV. por 3 a 0.

Grupo E — Quem corre hoje
atrás de recuperação também è a
Ponte Preta. Afinal, perdeu na es-
tréia (4 a 2 para o Mogi Mirim) e
empatou depois (2 a 2 com o Goia-
tuba) Joea

sario. o Novorizontino, desistiu da
competição e foi substituído pelo
ABC apenas na quinta-feira." Série C — Começa hoje o
Campeonato Brasileiro da Série C
— a terceira divisão. A competição
será uma das mais extensas, dev ido
ao grande número de clube», A
exemplo do que ocorreu na Serie B.
muitos clubes desistiram da díspu-
ta. por temerem prejuízos. Mais
sorte tiveram ABC e Joinville, que
mesmo sem jogar subiram aindi
este ano para a Séne B. cm suhsu-
tuiçâo ao Bangu e Novonzonime.
cjuc desistiram. O c&nípc&o c o vkx
serão promovidos á Série B dt$V,

RICARDO CiONZALE/
Os economistas costumam repe-

tir que os ajustes custam caro aos
que não se adaptam aos novos tem-
pos. O furacão profissionalizante
que cada vez mais avança sobre o
futebol brasileiro começa a deixar
algumas inevitáveis vitimas em seu
rastro. Entre elas um clube de gran-
de tradição no Rio, mas que viveu
seus 92 anos das benesses de patro-
nos. O Bangu, que há onze anos
decidia com o Coritiba — e perdia— o Campeonato Brasileiro num
Maracanã lotado, este ano simples-
mente desistiu da disputa da segun-
da divisão por não ter dinheiro pa-
ra se manter. E. mesmo com a
ameaça da CBF de não voltar a
disputar a competição, sequer se
pode criticar a diretoria bangüense
por isso ja que, sem a fonte de
dólares que tinha até 1991 com o
banqueiro de bicho Castor de An-
drade, a disputa do Brasileiro signi-
ficaria de fato a quebra do Bangu.

"O clube está equilibrado, sem
dividas. Se disputasse o campeona-
to teria que se endividar. E ai, como
pagar depois?", tenta justificar o
supevisor Neco. ex-jogador do clu-
be. que desde 1956 dedica a vida ao
Bangu — Neco tem de dar as expli-

cações porque a diretoria do clube
não quis falar, com o vice-presiden-
te de finanças, Carlos Bonvilar,
chegando a dizer, através da secre-
tária. que 

"esse negócio de entrevis-
ta não é comigo."

Para disputar o Brasileiro da sé-
rie B — recusado também pelo
mais estruturado Novorizontino
(SP) —. o Bangu. que não tem hoje
nenhum patrocinador, teria que re-
novar contratos, contratar jogado-
res, arcar com despesas de passa-
gens aéreas e hospedagens, o que,
nas contas da diretoria, significaria
desembolsar RS 160 mil mensais só
na primeira fase da competição —
o América, outro clube de enorme
tradição na cidade, estimou cm RS
280 mil para disputar a série C, da
qual também desistiu. A quantia é
astronômica perto dos trocados
que pingam dos mil sócios pagantes
e das escolinhas de futebol — estas
rendem cerca de RS 6 mil mensais
ao clube."Para 

piorar, a renda dos jogos
é do mandante. Imagine: Bangu e
Londrina, no Paraná, dá uma ren-
da enorme para eles. E cm Moça
Bonita, numa quarta-feira á noite,
vai dar RS 300" prossegue Neco
com as justificativas.

Regionalizar — Apesar de
não disputar o Brasileiro, o futebol
do Bangu não fechou as portas.
Tem 20 jogadores no elenco, aguar-
dando a disputa da Copa Rio, e
manteve o técnico Sérgio Cosme no
cargo. "Estou melhor no Bangu,
trabalhando, ine reciclando, do que
em casa. Além do mais, o Rubens
Lopes (presidente do Conselho De-
liberativo) prometeu a todos que.
caso surja alguma proposta, ele nos
libera", diz o treinador, que, no
entanto, vem enfrentando alguns
problemas para receber salários.
"Ele é nosso amigo, ex-jogador do
Bangu. Vamos ajeitando uma coisa
aqui e ali, c no final tudo se resol-
vc", brinca Nexo.

Mesmo triste por ficar com seu
grupo de jogadores parado, Sérgio
Cosme concorda que não havia al-
ternativa. "Já 

que è um campeona-
to importante e sério, porque não
facilitar fazendo uma regionaliza-
ção a serio, com jogos entre os
times do Rio e, no máximo, do
Espirito Santo? Mas na primeira
fase teríamos de ir a Goiás. Brasília
e São Paulo. Tudo isso sem saber se
um possível litulo valeria, já que em
97 pode haver virada de mesa com

só 16 times na série A e 16 na série
B".

Futuro — A situação a quç.p
Bangu chegou poderá dar início ^
reversão de um processo perverso
que vem ocorrendo ha muitos fjqof
Antigamente, os grandes clubes dá
cidade garimpavam seus gratas
talentos dos clubes chamado:}jô-
dios e pequenos. Do inicio dos[a£}s
80 para ca. o processo se inverteu ê
os grandes passaram a mandar aos
pequenos seus piores jogadorçs, os
que não eram aproveitados ou e>l^
vam velhos.

Sem os gastos do Brasileiro^ o
Bangu voltou-se para o futuro, pa-
ra a formação de jogadores. iSenj
dinheiro para pagar professo^, o
clube usa seus jogadores Mavoli-
nha. Mineiro e Fábio para ensina-
rem futebol a cerca de 400 menilids,
dos oitò aos 16 anos, que piigam
RS 5 por mês para treinar no :Ban-

gu. 
"Mas até aqui a desistência d(>

Brasileiro se reflete. Os menirfOO IV
curam abatidos, sem perspectiva; A
sorte é que a diretoria arrumou um
torneio contra os núcleos do Vnüün,
Flamengo e Botafogo", conta'o tf d-
blê de jogador e professor, M.r/oh-
nha.

As dores de um campeão
Oscar deu uma excelente entrevista no Roda viva, da Cultura,

segunda-feira passada. Quem pensar que é só leite e mel a vida de
um gênio do basquete, engana-se redondamente. Oscar confessa
que, ao longo da carreira, convive com dois problemas: cansaço e
dor. E faz. então, um inventário de suas mazelas físicas: tendinite
nos tendòes de Aquiles e no joelho esquerdo: a do joelho obriga-o a
sentar, sempre, de perna esticada. Se dobrar o joelho, sobrevém uma
dor aguda.

Oscar confessa outras dores infalíveis no cotidiano esportivo de
seu corpo: destroncou o pulso direito e. mesmo destrancado, doendo
muito, jogou uma temporada inteira. Fraturou um dedo da mão
direita, num soco que deu, de revide, num porto-riquenho Perdeu
alguns dentes arrancados em brutais cotoveladas. Volta e meia.
aparecem-lhe dores nas duas ancas. A coisa é tão incômoda que ele
rola na cama. sem posição para dormir.

Quem não quiser sentir nem dor nem cansaço — avisa Oscar
—, não entre na quadra. E concluiu o inventário de padecimentos
com uma imagem lapidar:

A dor e o cansaço fazem parte do meu uniforme.
Nos 20 dias que antecederam os Jogos Olímpicos. Oscar passava

horas seguidas treinando lançamentos, parado e em mov imento.
Quantas cestas por dia? — pergunta um jornalista.
Mil por dia — responde Oscar, num claro sinal de que

ninguém é gênio de graça, sem muito empenho.
Fica a lição para a ala dos preguiçosos de todos os esportes.

NA GRANDE ÁREA

A falta de maiores perspectivas ê o grande problema dos dias ensolaradosjnaHíojwnuUcunelffi^^ de$io<;a Bonita

Bangu não 
quer 

morrer

¦ Longe dos tempos de glória, clube desiste de disputar série B para não se endividar
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Luigi Vinícius •••

Está 
na terra, para abraçar os amigos, Vinícius, o Leão,

atacante peso pesado dos anos 50. Saiu do Brasil contrata-
do ao Botafogo pelo Napoli. Foi um dos primeiros oriundi
brasileiros do milionário futebol italiano. Nunca teve nas veias
um pingo de sangue italiano. Sua árvore genealógica foi replan-
tada da noite para o dia. De Luis Vinícius passou a se chamar
Luigi Vinícius. Falsificaram-lhe em cartório toda a papelada de
sua jovem existência.

Em pouco tempo, ele seria idolatrado como um semideus.
Tinha Nápoles a seus pés como viria a ter. anos depois, Marado-
na.

Hoje, passados 40 anos, Vinícius conta, morrendo de rir, que
para legitimar publicamente suas raízes italianas teve que ir a um
programa de televisão, onde, pela primeira vez, se encontrariam,
emocionados, ele e o avô napolitano. E Vinícius teve que abrir os
braços e exclamar em delírio:

Nono\ Nono\ — E o nono, por sua vez, também de braços
abertos, gritava, debulhado em lágrimas:

Nipotino, mio! Nipotino, miol
Ao fundo, o II sole mio.
Vinícius foi saudado, semana passada, num jantar de velhos

companheiros, no Rio. Lá estavam campeões alvinegros de 48 e
57. Três treinadores famosos foram abraçar Vinícius: Zezé Mo-
reira, Telê e Paulo Amaral. Foi uma noite de evocações. Cacá,
Juvenal, Pampolini, Tomé, Adalberto. Neivaldo, Gilson, Wilson
Moreira, cada um contava um caso. Quem me dera dominar a
arte da síntese para poder reproduzir, sem me arrastar, tantas
histórias ali relembradas por personagens de um tempo marcante
do futebol carioca.

Vinícius estreou como centroavante do time principal do
Botafogo no começo dos anos 50. Era ele, então, um fogoso
atacante. Forte como um touro. Não jogava o fino, mas fazia
gols em penca. Tinha chegado de Minas com fama de artilheiro,
louco pra mostrar serviço. O técnico do Botafogo. Gentil Cardo-
so, nào tinhà tanta pressa de escalá-lo. Mas ele tinha. Até que
um dia chegou a sua vez. Gentil chamou-o a um canto, depois do
treino de sexta-feira.

Garoto, prepare seu espírito que você vai jogar domingo.
Vinícius exultou. Na mesma tarde, passou um telegrama para

a família, em Belo Horizonte, dando a boa notícia: ia estrear,
domingo, no time titular do Botafogo contra o Fluminense.
Pedia a mãezinha que preparasse uma galinha ao molho pardo e
convidasse os amigos mais chegados pra almoçar e ouvir no
rádio o jogo histórico de sua vida.

Vinícius dançava sozinho pelos corredores do hotel-concen-
tração, no Leme. Era um homem feliz. Estava a poucas horas da
consagração.

Felicidade dura pouco. Sábado, depois do almoço, aparece na
parede do restaurante um papel com a escalaçào do time para o
clássico. Vinícius leu. Nào estava escalado. Ficou livido. No
momento seguinte, estava possesso. Foi bater na porta do quarto
de Gentil Cardoso, o técnico, que dormia a sesta costumeira:

Acabei de ver a escalaçào, seu Gentil. O senhor me barrou
no papel? Ê verdade isso?

Gentil Cardoso, com cara de sono:
Ê verdade, meu filho. Eu mudei de idéia. Vou deixar você

pra um jogo com um time pequeno. O Fluminense... — Nào
pôde concluir a frase. Vinícius agarrou-o pelo gasganete:Olha. seu Gentil, eu vou estrear domingo, sim senhor! Eu
nào pedi para ser escalado. Agora, que eu já avisei á minha màe.
Agora, que ela vai fazer uma galinha lá em casa. Agora, que ela
já convidou os amigos pra ouvir o jogo no rádio. Agora, o
senhor nào vai me fazer passar essa vergonha! Agora eu vou
jogar, de qualquer maneira.

Gentil Cardoso, fingindo calma, tripudiou:
Quem é que vai te escalar, ncnént?

Vinícius fechou a questão:De duas, uma: ou eu jogo ou você morre. Eu te mato!
Gentil Cardoso preferiu nào morrer. Vinícius fez o gol da

vitória.
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Luiffi Viniciiis... p'"i

Nipoiino, mio! Nipoiino, mini _ .
Ao fundo, o II sole mio. ¦ W ^Vinicius foi saudado, semana passada. num jantar de velhos I mCI Y| Clr B 1 CJ ^BHB 

"B
companheiros, no Rio. La estavam campeoes alvinegros dc 48 ¦ mm IBB 1 1 I lill ll IJVyl I 111 II I WZM
57. Tres treinadores famosos foram abragar Vinicius: Zeze Mo- u ¦ Ivrl. M. VI.
reira, Tele c Paulo Amaral. Foi uma noite dc cvocagoes. Caca, ¦ I nnn^ tom««n J i' • i i t ,
Juvenal, Pampolini. Tome, Adalberto, Neivaldo, Gilson, Wilson m LU11be UOS lempOS (JC glOFia, CiUbe GeSlSte de dlSDlltcir SCflC B para 1130 SC Cndividaf
Moreira, cada um contava um caso. Quem me dera dominar a uirAor^-HhiU'V. .a- * « ¦> . ,.arte da sintese para poder reprodu/ir, sem me arrastar, tantas (y .. 

' •, _ cs 1 > *? diretoria c' . R^gionalizar ~ APcsar tlc so 16 times na serie A e I ft na serie
historias ali relembradas nor Dersonaeens de um temno m irr mi.' ¦ ^ononnstas costumam repe- nao quis lalar, com o yice-presiden- nao disputar o Brasileiro, o futebol B"

cS ^ - Pcrsona8cns de um tempo maoantc tir que os tyuigp custam caro aos te de finangas, Carlos Bonvilar, do Bangu nao fechou as portas. Klltlim , „ ,
ViniriiK »>str»»iii enm i it.- i4 i|uc nao so uduptuiu aos novos tern- chegando a dizer, atraves da secre- Tem 20iogadoresholenco acuar- a Mtua(,ao 

a qut o

RnSn n> S H 
CenlrTannte d,° UmZ pr,nciPal do pos. C) furacao prollssionali/ante tana, que 

"esse negocio de cntrcvis- dandoTK, d^cZ Rk" e 
B;,ni?U-chf^ l,ar micu 3

Botafogo no comedo dos anos 50 Era ele, entao, um logoso que cada vez mais avan?a sobre o ta naoccomigo." manteveo tS %rrioCosme'no 
revcrsa0 de um 

PrVa'ss0 ,x'ru'rs0
atacante. Forte como um touro. Nao jogava o fino, mas tazia futebol brasileiro comeca a dcixar Para disputar o Brasileiro da se- caruo. "Estou n elho? no^^! ,.l"u T 

0c°rrc,ui° ha,muit,°lai!^
gols em penca. Tinha chegado de Minas com lama de artilheiro, alguptas inevitaveis vitimas em seu rie B— recusado tambem pelo trabalhmdo mereciciando douue ^ntigamente, os grandes clubes da
louco pra mostrar servajo. 0 tecnico do Botafogo, Gentil Cardo- rastro. Entre elas um clube de gran- mais estruturado Novorizontino cm nv A 6^110 n is o rZ 

C1?ade 8fm,Pa,va'» seus Pra"«%
so, nao tinha tanta pressa dc escala-lo. Mas cle tinha. Ate que de tradiqao no Rio, mas que viveu- (SP) —,0 Bangu.quen:lo temhoje looes(nresidelitedo Conselho I).•- 

la'cnt0!'1 os c'u^s chamados nJjj-
um dia chegou a sua vez. Gentil chamou-o a um canto, depois do seus 92 anos das benesses de patro- nennum patnx-inador, teria que re- liher-itivot nrnm.-i.-n 1 in.t,i>. nup dios e pequcnov Do inicjo dos aiw>
treino dc sexta-feira. nos. 0 Bangu. que ha onze anos novar contratos, contratar jogado- caso suri 1 aliium i nronosia eie no>i para ca, 0 processo se invertCuT

Garoto, prepare scu espirito que voce vai jogardomingo. decidia com 0 Coritiba — e perdia res, arcar com despesas de passa- libera" diz 0 treinador aue fts grandes pas.saram a mandai aos
Vinicius exultou. Na mesma tarde, passou um telegrama para — 0 Campeonato Brasileiro num gens aereas e hospalagens, 0 que, erit&nto vem enfrentnnilo -ilnims pc9uei10S sclls Pl0rcs J0^K'0rcv os

a familia, em Belo Horizonte, dando a boa noticia: ia cstrear, Maracana lotado, este ano simples- nas contas da diretoria, significaria nroblemas tvira recehor s iliri(K Mue nao ^1111 aproveiiados 011 esta-
domingo, no time titular do Botafogo contra 0 Flumincnse. menie desistiu da disputa da scgun- desembolsar RS lftO mil mensais so '>nic e nosso aniico ex-iocad'ordo 

vamvc"10v
Pedia a maezinha que preparasse uma galinha ao molho pardo tla divisao por nao ter dinheiro pa- na primeira fase da competi?ao Ban„u vamos aieitando um i • >i ,a os gastos do
convidassc os amigos mais chegados pra almogar e ouvir no ra se m;intcr- E, mesmo com a 0 America, outro clube de enorme ' '' i . . > 

s.' Bangu yoltou-se para 0 futuro, pa-
radio 0 jogo historico dc sua vida. ameaca da CBF de nao voltar a tradicao na cidade, estimou cm RS ... ^ , 

1 sC rcs0 ra a formagao de jogadores. Sem
Vinicius lan?ava sozinho pelos corredores do hotel-concen- disputar a competivao, sequer se 280 mil para disputar a serie C, da c ' nnCd u0' dinheiro para pagar professores, 0

tra?ao, no Leme. Era um homcm feliz. Estava a poucas horas da He cnticar a diretoria banguense qual tambem desistiu. A quantia Mes"10.tnste Por ,IL'ai" co"|scu clube usa seus jogadores Ma/oli-
consagratjao. P?f lss0 J" Suf' scni a ,ontc de astronomica perto dos trocados ;urupo de jogadores parado, Sergio nha MlIlciro e |.a|M0 para cnsj|Ut.

Felicidade dura pouco. Sabado, depois do aimo<;oi aparecc na h! IT qUC| "ul, 
fr T' J°a 

° q"f pinga'n t°s 
",il s6ci^ Pa8antcs \ osn,e L'u'Kor l|uc nao haV Ia al" rem futebol a cerca de 4(H) meniqos.

Parade do restaurante um papel com a cscalagao do time para JrX ° 
? a tlT^] 

~K,a8 T 
, 

'l|uce um campw,njl* dos oito aos 16 anos, que pagatiiclassico. Vinicius leu. Nao estava escalado. Ficou livido. No £r£ ren?n'ccrca de RS 6 1,1,1 mcnsa,s 0 ""poranlc 
f 

scno- nao 5 por m& para treinar nJ lkm.
momcnto seguinte, estava possesso. Foi baiter na porta do quarto ¦() cluhc est 1 ouuilihr ut\ -m 

' «p, n' i lazendo 
uma regionaliza- gu. 

"Mas ate aqui a dcsisichcia do
dc Gentil Cardoso. 0 tecnico. quedormia a sesta costumeira: divid-is &diSutaT0 tl! a J»Sfgos ?° a 

f"?: 
com J°80S. cn,rc os Brasileiro se refletc. Os meninos fi,Acabci dc vcr a escalado, seu Gentil. 0 senhor me barrou t f , 1 p ^T' gu |'n,cs do R,w e' no maM,no- do carom abatidos, sem perspecUva. A

no papel? E vcrdadc isso? ^S5™ Zt \ I"™' 
"° 

v IT" ?piri,° Sim,0? Mas na primc,ra «>"« e que a diretoria arrumou um
Gentil Cardoso, com cara de sono: u,vvis r \ .-n' ,ki i S 

8 
?'r 

C'" tcnamosde ,r a Goias-iJrasilia torneiocontra os nuclei'do Vance.
£ vcrdadc, mcu filho. Eu mudei dc ideia. Vou dcixar voce S^^SSa vida 

"0 
St rTXSSuJ nS * 

^ ?^V\IUf° 
T•sa?.sabcr 

sc |;|an,cng0 c Botalb8°" con,a 0 d«"
pro um jogo com um time pcqueno. 0 Flumincnse... - Nao Bangu - Neco tem de dar as expli- com as justificativas. 

'' yffiawtradS^^ 
Sha ° 

Pf^ Ma^lh
pode concluir a frasc. Vinicius agarrou-o pelo gasganete: mis<l com nha-

Olha, seu Gentil, eu vou estrear domingo, sim senhor! Eu 
nao pedi para ser escalado. Agora, que eu ja avisei a minha mac. 1VT ¦ "| "I ~M r -a

iXos tempos do cano de madreperola
"sa "***Aeoraeu vou • 

Afastamentode •• M JL
Gentil Cardoso, lingindocalma. tripudiou: CaStOF aprCSSOU ' ' tores de golem treino, lamanha era

Quem e que vai te escalar, ncnem? , K , • a abundancia dc dinheiro no clube.
Viniciusfccnouaqucstao: a CJUCCla (10 ClUDC ¦ Outroexcmplo: Moisesalorava la-

Dcduas. uma: oucu jogo ou voce morre. Eutemato! revolver calibre V nm nn ' 
lar de sua destreza na piscina. Cas-

Gentil Cardoso prcferiu nao morrcr. Vinicius fez 0 gol da (J ,aecabo(jJ'nwdre^rola do lorofereceu 
uma 1uantiaal,a P«>w

v,tona- propriedade de Castor de Andrade ° lru",uior nunu
V „ n v .jkmIIi^& * 11 corrida na piseina. 0 /aeucirote/ histona em Mo^a Bimita. Na „

As (lores de um cainpeuo foi tao mareante e protagonL UK dinheiro na hora.
Oscar deu uma excelente entrevista no R<»la viva, da Cultura, CP'J^ «mo Castor. do Castorsegunda-feira passada. Quem pensar que e so leite e met a vida de decada de 80 to. prod.ga en, foWo . II—i afastamento do Bangu Co,no lem-um genio do basquete. engana-se redondamente. Oscar confessa re no clube. que tvupava quasc d,a- . hrava . enoea 0 later .1 res •rv'v"

que, ao longo da carreiro, convive com dois problemas: cansaco namente as paginas dos jornais r|. 
*?r " 

,, r , ,/Ldo,. E fa. cmiio, » i„™,iri„ Jo SU„S «£fa JL53& ^fcoriasd-BdcmoMtm^dc ^ nSd.nos tendOes de Aquiles e no joclho esquerdo; a do joelho obriga-o .1 P°^r ulpo que 
namorar e no sofa/mho la de

^conteoumsdo^mfallvrisKcoMfao 
etmim dc

seucorpo. destroncou o pulso direito e. mesmo destroncado. dixmdo ^costado na travx. C js or atordou ^Hl 
soes sombrias do matindro Molskmuito. jogou uma temporada inteira. Fraturou um dedo da mao ?%>*»T salva,de.Uros WB 

94.dmnSnSd,reita. num soeo que deu. de rev.de. num porto-riquenho. Pcrdeu fr; ^ 
a'to. Mas o penodo aurev) *E ¦ Hi dos 90 anos do cluk- "&m CaJ oalguns denies arrancados cm brutais cotovcladas. Volta e meia. do foklore foram os anos de 84 e Castorproiagontou inumerwhistorias. quase esquevidas no tempi, o Bangu nao vai resistir..." (R.G. iap^irecem-lhe dorcs nas duas ancas. A cois;, c tao incomoda que ele

rola na cama, sem posicao para dormir.
Quem nao quiser sentir nen, dor nen, cansaco — a\isa Oscar TTk • -¦ «

wKlu,a °,mOT,a,fo * ~,os vasco vence orasantino de virada
A dor e o cansaco fa/em parte do meu uniforrne ^

Nos 20 dias que antecederam os Jogos Olimpicos. Oscar passava . 
8R A?.ANfA PAUL,STA- SP — volta dc Edmundo ao Vasco. gado a tomar as redeas do jogo. E nior. Augusto e Da Guia: Pires,horas seguidas tremando lancamcntos, parado eem movimento. , ^.r 

%0 a mostrar a'gunias No primeiro tempo, a desorga- conseguiu o que quena aos Iftmin . Mauro. Alex e Alexandre (Marrio)'Quantaseestaspordia?—petguntaumjofnalista. detiuenuas. o Vasco aprovcitou mz»30 foi a maica do Vasco. Mes- quando o meia Alex acertou um Edilson (Esquerdinha) e Gilson Ba-Mil por dia — responde Oscar, num claro smal de aue vT f, • . 21 !ragantJno.e T 
dianle ^ lil?€ de pior campa- chute violento. de perna esquerda e lata. Tecnico: Jair Picerai. I'aseoi

ninguem e genio de graca. sem muito empenho. 
" on, 

^f"U.^ 
nfa c?_m,petK'J0 — c de dc fora da area, abrindo o placar. Carlos Germano, Pimentcl. San-

Fica a licao para a ala dos preguK^wos de todos os esportes. virada dot 1 a 1 A^eoS" t' S< 
' ™ COma 05 No scfundo temP°- 0 Vasco dro. Alex e Vilor; Luisinho, FabricPorteia nao conseguwm se- se acalmar-e.com isso, conseguir ao. Vilber e Juninho (Cnstiano)-Bravjnsa Pauhsta terminou o pn- quer coiocar a bola no chao e toca- tocar a bola — para virar o joeo. Macedo (Brener) e Toninho Teem- me,ro tempo verceodo por I a 0. la com um mmirno de consdencw Logo aos 2m,n. Toninho conduit, co: Alcir Portela. Renda: RS

O^AMITC 
£ " gol 

de Alex. No segundo. Toninho — fato que era ainda mais compli- com oportumsmo um hate-rebate 10.852.00. Publico: 1.085. Juiz-
wWIVll I empatou aos 2min e Juninho. arti- cado devido ao pessimo estado do nj area paulista A vitoru cruzmal- VVllson de Souza Mendonca Car-

Ol IMDirn riA *** lhciro do ume no Brasileiro (ires gramado. Apos sair das maos de una vco aos 24min. quando Juni- iocs amarehs: Da Guia Pi ret,
!».. I V 1# SSS gok) 

fez o gol da vitoaa aos24nan. Carlos Germano. a bola difialmen- nho pegou o rebote de uma faita Mauro. Gilson Batata Sandra'
SUA CASA. „ tt 
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NA GRANDE AREA

¦ ARMANDO NOGUEIRA

U stá na terra, para abraçar os amigos, Vinícius, o Leão,
£2/ atacante peso pesado dos anos 50. Saiu do Brasil contrata-
do ao Botafogo pelo Napoli. Foi um dos primeiros oriwuii
brasileiros do milionário futebol italiano. Nunca teve nas veias
um pingo de sangue italiano. Sua árvore genealógica foi replan-
tada da noite para o dia. De Luis Vinícius passou a se chamar
Luigi Vinícius. Falsificaram-lhe em cartório toda a papelada dc
sua jovem existência.

Em pouco tempo, ele seria idolatrado como um semideus.
Tinha Nápoles a seus pés como viria a ter, anos depois, Marado-
na.

Hoje, passados 40 anos, Vinícius conta, morrendo de rir, que
para legitimar publicamente suas raízes italianas teve que ir a um
programa de televisão, onde, pela primeira vez, se encontrariam,
emocionados, ele e o avô napolitano. E Vinícius teve que abrir os
braços e exclamar em delírio:

Nonol Nono! — E o nono, por sua vez, também de braços
abertos, gritava, debulhado em lágrimas:

Nipotino, mio! Nipotino, mio!
Ao fundo, o II sole mio.
Vinícius foi saudado, semana passada, num jantar de velhos

companheiros, no Rio. Lá estavam campeões alvinegros de 48 e
57. Três treinadores famosos foram abraçar Vinícius: Zezé Mo-
reira, Telè c Paulo Amaral. Foi uma noite de evocações. Cacá,
Juvenal, Pampolini, Tomé, Adalberto, Neivaldo, Gilson, Wilson
Moreira, cada um contava um caso. Quem me dera dominar a
arte da síntese para poder reproduzir, sem me arrastar, tantas
histórias ali relembradas por personagens de um tempo marcante
do futebol carioca.

Vinícius estreou como centroavante do time principal do
Botafogo no começo dos anos 50. Era ele, entào, um fogoso
atacante. Forte como um touro. Nào jogava o fino, mas fazia
gols em penca. Tinha chegado de Minas com fama dc artilheiro,
louco pra mostrar serviço. O técnico do Botafogo, Gentil Cardo-
so, nào tinha tanta pressa de escalá-lo. Mas ele tinha. Até queum dia chegou a sua ve/. Gentil chamou-o a um canto, depois do
treino de sexta-feira.

Garoto, prepare seu espirito que você vai jogar domingo.
Vinícius exultou. Na mesma tarde, passou um telegrama para

a família, em Belo Horizonte, dando a boa notícia: ia estrear,
domingo, no time titular do Botafogo contra o Fluminense.
Pedia a mâezinha que preparasse uma galinha ao molho pardo c
convidasse os amigos mais chegados pra almoçar e ouvir no
rádio o jogo histórico de sua vida.

Vinícius dançava sozinho pelos corredores do hotel-concen-
tração, no Leme. Era um homem feliz. Estava a poucas horas da
consagração.

Felicidade dura pouco. Sábado, depois do almoço, aparece na
parede do restaurante um papel com a cscalaçào do time para o
clássico. Vinícius leu. Nào estava escalado. Ficou livido. No
momento seguinte, estava possesso. Foi bater na porta do quarto
dc Gentil Cardoso, o técnico, que dormia a sesta costumeira:

Acabei de ver a escalaçào, seu Gentil. O senhor me barrou
no papel? F. verdade isso?

Gentil Cardoso, com cara de sono:
E verdade, meu filho. Eu mudei de idéia. Vou deixar você

pra um jogo com um time pequeno. O Fluminense... — Nào
pôde concluir a frase. Vinícius agarrou-o pelo gasganete:Olha, seu Gentil, eu vou estrear domingo, sim senhor! Eu
nào pedi para ser escalado. Agora, que eu já avisei á minha mãe.
Agora, que ela vai fazer uma galinha lá em casa. Agora, que ela
já convidou os amigos pra ouvir o jogo no rádio. Agora, o
senhor nào vai me fazer passar essa vergonha! Agora eu vou
jogar, de qualquer maneira.

Gentil Cardoso, fingindo calma, tripudiou:
Quem é que vai te escalar, nenéin?

Vinícius fechou a questão:De duas, uma: ou eu jogo ou você morre. Eu te mato!
Gentil Cardoso preferiu nào morrer. Vinícius fez o uol da

vitória.
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Futuro — A situação a que o
Bangu chegou poderá dar iniciei à
reversão de um processo perversÔ
que vem ocorrendo há muitos anoC.
Antigamente, os grandes clubes dá
cidade garimpavam seus graniks
talentos dos clubes chamados nto-
dios e pequenos. Do inicio dos atfe^
80 para cá, o processo se inverteu o
os grandes passaram a inundar aos
pequenos seus piores jogadores," os
que nào eram aproveitados ou está-
vam velhos.

Sem os gastos do Brasileiro, o
Bangu voltou-se para o futuro, pá-
ra a formação de jogadores. Sem
dinheiro para pagar professores, o
clube usa seus jogadores Ma/oli-
nha. Mineiro e Eábio para ensina-
rem futebol a cerca de 4(H) meninos,
dos oito aos 16 anos, que pagatu
RS 5 por mês para treinar no Bun-
gu. 

"Mas até aqui a desistência do
Brasileiro se reflete. Os meninos li-
curam abatidos, sem perspectiva. A
sorte é que a diretoria arrumou um
torneio contra os núcleos do Vasco.
Flamengo e Botafogo", conta o ctti-
blè de jogador e professor. Mázolh
nha.

O 
revólver calibre 32, cano pra-
ta e cabo de madrepérola, de

propriedade de Caslor de Andrade
fez história em Moça Bonita. Na
vida do clube, nenhum personagem
foi tão marcante e protagonizou
tantos episódios como Castor. A
década de 80 foi pródiga em folclo-
re no clube, que ocupava quase dia-
riamente as páginas dos jornais
com história» das demonstrações de
poder do capo.

Como quando entrou em campo
e viu o lateral trícampeào mundial
em 70. Marco Antônio, dormindo,
recostado na trave. Castor acordou
o jogador com uma salva de tiros
para o alto. Mas o período áureo
do folclore foram os anos de 84 e Castor protagonizou inúmeras histórias.

Vasco vence Bragantino de virada

BRAGANÇA PAULISTA. SP —
Apesar de voltar a mostrar algumas
deficiências, o Vasco aproveitou
bem a fragilidade do Bragantino e
conseguiu ura excelente resultado
ontem ao vencer o time paulista, de
virada, por 2 a 1. A equipe de
Bragança Paulista terminou o pri-
meiro tempo vencendo por I a 0.
gol de Alex. No segundo. Toninbo
empatou aos 2min e Jumnho. arti-

volta dc Edmundo ao Vasco.
No primeiro tempo, a desorga-

nizaçào foi a marca do Vasco. Mes-
mo diante do time de pior campa-
nha na competição — c também de
pior lutebol —, os comandados de
Alar Portela nào conseguiam se-
quer colocar a bola no chão e tocá-
la com um rainimo de consciência
— fato que era ainda mais compli-
cado devido ao péssimo estado do

gado a tomar as redeas do jogo. E
conseguiu o que quena aos I6min .
quando o meia Alex acertou um
chute violento, de perna esquerda e
de fora da area. abrindo o placar.
No segundo tempo, bastou o Vasco
se acalmar — e. com isso. conseguir
tocar a bola — para virar o jogo.
Logo aos 2min. Toninho concluiu
com oportunismo um hate-rebate

nior. Augusto e Da Guia: Pires,
Mauro. Alex e Alexandre í Mareio);
Edilson (Esquerdinha) e Gilson Ba-
lata. Técnico: Jair Picemi, l'asco:
Carlos Germano. Pimentel, San-
dro. Alex e Vítor. Luismho, Fabri-
cio. Válber e Juninho (Cristiano):
Macedo (Brener) e Toninho. Tècni•
co: Alcir Portela. Renda jgS
10.852.00. Público: 1.085. M-
Wilson dc Souza Mendonça. (V-
tões amarelos: Da Guia, Pircíj
Mauro, Gilson Batata. Sandra;
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Fluminense tenia evitar crise ¦ ¦

¦ Derrota hoje para o Criciuma pode complicar a situagao ate do tecnico Jorge Vieira hdUdlv ,

Itiiriar, tetrios muito a conversar
pprque, se a situa^ao niio se modifi- Jorge Vieira decide hoje se muda o time para tomb-lo mais ofensivo lprtm^f"OT,w'>*p**^

Botafogo tenta a 
primeira 

viloria
Marcoto Thoobflld 16/08/96

SALVADOR — Bahia c Botafogo Apesar do otimismo haiano, Fi-
to Neves sera obrigado alterar a

Nova, uma partida equipe —¦ teoricamente para me-

ro 0, quarui-feira, sobrc o Atle- cqujpc nao°romari°corT o^ponta
ch. luta para ganhar sou primeiro Geraldo c 0 me*a Eduardo, um ex-
iogo-na compctiQao, depois de dois §y|raK|£ .* P '' pulso e outro suspenso por tcr rcce-
ciupfites ~~ contra Fluminense ^'>WBKSBSr bido o terceiro cartao amarelo no
ivio Paulo. ' /:?ip^ , jogo contra o AUWco-PR.
i>..0 clitna de animatao da torcida No Botafogo, apesar da necessi-
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ifff 
dade da vit6ria, o tecnico Ricardo

taws a venda mais de 50 mil ingres- ^|| 
ySjl^u 

f ro^s^of^w^'V^mx5}^
ISE, a renda sera*deRS°500 M W -v I 

' ¦¦• ' ; " MMBi com a cabe^. De nada adianta n6s
mil. O apoio da torcida animou os Wk Jl%\ M ,. , nos lan^rmosdesordenadt
jQgttdores durante o treino de sex- ;J| 
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perdermos o jogo", avalia.
ta-feira pela manhii, qtuindo eles <:aB _aproveitaram para responder as E /jft&ftfb,

;provocagoes dos botafoguenses, |aH ^ Igjji §1 
m|g5Sm

{que asseguraram conseguir hoje J,'. W^K
primeira vitoria. ¦¦'/.' f : ~9t—

; Se Tulio garante que mantera : fll ^'lilfP|p§r^'f I 
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BAHIA
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jftrtNews! pretende^valiar mats
j uma i vez o centroavante Charles, fll|i||Hj|HHHp
que marcou um dos gols contra os ^ iB aPIpferahaenses. "Meu rctorao ao fute- .• _ « •• V':t',

! bt>l. depois de varias contusdes. foi mz. „
muito especial. Qucro o apoio da ^
tprdda contra o Botafogo", disse
Charles. O treincubr Ricardo Barreto qiier a primeira vitdrui, mas setti rams-
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ESPORTE NA TV
NOTICIÁRIOS
00ti05 Placar Elolrôruco - í
01M30 SBT Eiporta
FUTEBOL
09ft2S Campeonato Holandês, aovivo - KSPN liH»nwtlen«lI6h00 Campeonato Braallalro Por-
tugueaa * Atlfttico-MQ. ao vivo -
OMTI8h00 Campoonato Japonôs VordlKawasaKi x Avtspa Fukuaka - R«-
18WX) Campeonato Braallnlro Qrft-
mio « Vitória, ao vivo - SportvI8h30 Campeonato Brasileiro Cru-zoiro x Flamenoo. ao vivo - BandIPhOO Campeonato Brasileiro Pa-
rant « Guarani. VT - MPN BreaHtOMOO Campeonato Brasileiro SâoPaulo x Santos, ao vivo - Qtobo
VARIEDADES
OOhOO Fórmula t: OP da BAlgica. ao

vivo -«
Ith25 Boletim Paraollmplada -
TV»
13hOO Fórmula 3: Campoonato Sul-Amorlcano, QP do Rio Cuarto. ao
vivo - ISPN IntsrntUoiMl
13M55 Boletim Paraollmplada -
TV*14hOO Fórmula Ford 8* otapa. Bra-sitia - ftooord15hC>0 Boxe Eioqulot Panâo (Bralx Juüo Gonjralos (Arg) o Josò Ari-
mntòia (Bra) k Armando Campot
{Mf»*) - IWKíòrd18hl5 VAI«i fomlnlno' Campoonato
Paulista. Leites Nestlò x Oatasul.
ao vivo - Rocord
18hSO Boletim Paraollmplada -
TVB
2lhOO Apito Final - Band
2lh30 Debate Esportivo - TVB
2?hOC Mona Redonda - CUT
?3h30 Toque de Bola -1

Fluminense tenta evitar crise

Criciúma pode complicar a situação até do técnico Jorge Vieira¦ Derrota hoje para o
CRICIÚMA, SC — A derrota do

Fluminense diante do Santos (quin-
ta-feira, por I a 0) deu outra cono-
tação ao jogo desta tarde do tricô-
lor carioca contra o Criciúma — às
16 horas, no estádio Heriberto Hul-
se. Mesmo com o Campeonato
Brasileiro estando ainda no inicio,
«rixa nova derrota deixaria o Flu-
minense numa situação difícil, es-
pecialmente o técnico Jorge Vieira,
que ainda não conquistou a con-
fiança da torcida tricolor. Vieira
define hoje pela. manhã se fará as
duas substituições que cogitou após
a derrota em São Paulo: Alexandre
Silva no lugar de Alexandre Grilo,
e Marcelo Sander ou Barata no
pósto de Cadu, o que tornaria o
time mais ofensivo.

. Uma das preocupações do trei-
nador do Fluminense é que seu ti-
me tem hoje cinco jogadores pen-
furados com dois cartões amarelos:
L1ma, Ricardo Rocha, Alexandre
Grilo, Tupàzinho e' Assis. Outro
JitlO que vem tirando o sono de
tVjèmi desde quinta-feira e a quan-
Jj3áde de passes errados dados pe-
ttk*tricolores, que fe/ com que, con-
fra o Santos, o time jogasse fora a
vantagem de um homem a mais em
campo.

Quanto a esse aspecto, o zaguei-
ío^jíicardo Rocha fez duras criticas
atçííime na chegada a Criciúma."Quando 

perde, perde todo mun-
do., por isso me incluo nas criticas.
PrlaV contra o Santos o time foi
r.iiüçulo. Pedreira pode ser o Crieiu-
nia. mas em São Paulo não tivemos
nenhuma dificuldade, a não ser a
jiratide quantidade de passes erra-
dos que demos. Isso não pode con-
Ííiíuar, temos muito a conversar
porque, se a situação não se modifi-

Paulo Nicolella car, vamos enfrentar muitos pro-
blemas para chegar entre os oito
primeiros. O gol deles saiu de um
passe errado que originou o contra-
ataque e, dai, a falta. Não foi o
Santos que nos venceu, fomos nós
que perdemos", lamentou.

Jorge Vieira afirmou que, pelo
que foi demonstrado em Sâo Paulo,
o Fluminense ainda está longe do
seu esquema ideal, igual ao do In-
temacional dos anos 70. "O 

que é
até natural, porque o time esta em
formação. Nem na parte física a
equipe está homogênea, ainda há o
que melhorar. Sem contar que o
rendimento certamente subirá
quando pudermos contar com Re-
nato Gaúcho", garante.

Camisa — O coquetel no qual
serio mostrados os novo6 uniror-
mes do Fluminense, produzidos pe-
la Adidas, que seria realizado ama-
nhã, nas Laranjeiras, foi transferi-
do para quarta-feira, antes do jogo
contra o SSo Paulo, porque a for-
necedora náo conseguiu aprontar o
material a tempo.
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salvador — Bahia e Botafogo
fa/eni esta tarde (17h), na Fonte
Nbva, uma partida de extremos.
Enquanto o tricolor baiano ainda
vivi» a motivação da primeira vitó-
ria obtida no Campeonato Brasilei-
w(2 a 0, quarta-feira, sobre o Atlé-
ticoParanaense), o alvinegro cario-
ch-luta para ganhar seu primeiro
|Dgo>na competição, depois de dois
empates — contra Fluminense e
$ã,o .Paulo.
116 0 clima de animação da torcida
to uma fez com que a Superinten-
delicia de Desportos da Bahia colo-
UV&: á venda mais de 50 mil ingres-
?ií,s .para o jogo. Se todos forem
vendidos, a renda será de RS 500
mil. O apoio da torcida animou os
Kig^dorcs durante o treino de sex-
ta-feira pela manhã, quando eles
aproveitaram para responder às
provocações dos botafoguenses,
ique asseguraram conseguir hoje a
primeira vitória.

; Se Túlio garante que manterá
;stifi média de gols — um por jogo,
: a[é agora —. o técnico do Bahia,
; Fit»> Ne^. pretende avaliar mais
uma> vez o centroavante Charles,

;qtie marcou um dos gols contra os
] paranaenses. 

"Meu retorno ao fute-
; bt)l. depois de várias contusões, foi
muito especial. Quero o apoio da
tôrtida contra o Botafogo", disse
Charles.

Apesar do otimismo baiano, Fi-
to Neves será obrigado a alterar a
equipe — teoricamente para me-
lhor. Os titulares do meio-c&mpo
Darci e Valmir cumpriram a sus-
pensSo e voltam ao time. Mas a
equipe não contará com o ponta
Geraldo e o meia Eduardo, um ex-
pulso e outro suspenso por ter rece-
bido o terceiro cartão amarelo no
jogo contra o Atlético-PR.

No Botafogo, apesar da necessi-
dade da vitória, o técnico Ricardo
Barreto nSo pretende forçar seu ti-
me a ser ofensivo. "Vamos 

jogar
com a cabeça. De nada adianta nós
nos lançarmos desordenadamente e
perdermos o jogo", avalia.

irretõ quer a primeira vitória, mas settt riscos
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[?Resultados
Terça-feira

Palmeiras 3 x 1 Vasco
Corinthians 1 x 0 Guarani

Quarta-feira
Flamengo 0 x 1 Juventude
Portuguesa 2x0 Paraná
Bahia 2x0 Atlético-PR

Coritiba 1 x 0 Atlótico-MQ
Cruzeiro 2 x 1 Vitória

Goiás 3 x 1 Sport
Grêmio 6 x 1 Bragantino

Quinta-feira
Santos 1x0 Fluminense
Botafogo 1 x 1 Sâo Paulo

Inter 3x1 Criciúma

?Prfatmos joços

Ou»irt> * Flamengo—Mtnetfào. 18h30
Criciúma * Fluminense — Henberto Hulse,
I6h
Bahia i Botafogo—Fonte Nova. I7t»
AHético-Pfl * CortnOwans—Joaquim Améneo,
1»
Sâo Pauto * Santos — Morumtx. 19h
Portugueu i AOéüco MG—Canindè. )6h
Paraná x Guarani — Ourtval de Brito. tSh
Sport iCofrtit« — Mha do Retiro, 17h
Grêmio i Vitôna — Olímpico, 16íi
Juventude * Internacional — Alfredo Jacom,
16h

: - Resnmo '

Jogos disputados — 39 Ptor defesa — Bragantino. 10
Total de gel. - 90 ^ em 3
M6dla de gols — 2.30
Meltior ataque — GrSmio. renda F?$ 233 645.00

gols em 2 jogos (Bahia 0x0 pa'">eiras- "a F°nte

Pfor ataque — Corinthians, que Nova)
marcou 1 gol em 4 jogos Maior publico — 27 658 pagan-
Methor defesa — Paimeiras, tes (Vit6ria 0x1 Flamengo, no
que sofreu 1 goi em 4 jogos Barrad&o)
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^Artilheiros
« OOLS — Ronaldo (AII*lleo-MO);
Dialminha e Luisáo iPalmalmi. Müller
(Mo Pmito)
S OOLS — Paulo Rink (Att*Uco-Pfl)
Túlio (S0W090). Ale* (CorttRMl. Mabi-
ha (CrteMmai. lueto e Maurllio (Qoiéa).
Emerson e Atonso (Qrtmlol. Fernando
(Juv*ntud«). Rodrigo (Poriuguaaa),
Aristizabal (Uo Paulo), Junlnho (Vao-
oo)
1 OOl — Euier e Fábio Augusto
eo-MO). lula Carlos e Jorgmho (AUMt-eo-Pfl). Charles. Junlnho. Darci e Bobô
iSahta). Edilson e Esquerdmha (Sra-
ganUno) Ale* Rossi (Corfeithiana). Ba-
sillo (Coritiba). Eraldo (Criciúma).
Cletsaon e Roberto Gaúcho (Cruniro!
Marques e Ronaidâo (Flamewgo). Bara-
ta e Valdeir (Pliwilnowao). Evandro e

índio (Ooiés). Luís Carlos Goiano. Oi-
nho. Allton. Paulo Nunes e Z6 Alcino
(Orèmloi Allton (Otiaranl). Leandro.
Paulo Isidoro e Márcio Dias (Infama-
clonal) Jean (Juventude' Rlncon e
Galoano (Palmalraa), Holclo e Claudi-
nho (ParwiA). Zinho e Nelson Bortoia/zi
(Portug»»aaa). Camanducaia e Ander-
son (Santos): André e Pedro Lula (SSo
Paulo). Marcelo. Wallace. Luís Muller e
Chiquinho (Sport). Tomnho e Brener
(Vasco), Agnaldo. Emerson e Nei (VIM-
ria)
OOL COMTRA — Ronaldo, do Atlético-
MG. a favor do Flamengo: Jorginho. da
Portuguesa, a favor do Sâo Paulo. Ale-
xandre Lopes, do Corinthians a favor da
Portuguesa. Erlon. do Sport a favo' do
Goiás

O Campeonato Brasileiro (Scne A)
será disputado em quatro fases. Na pri-
meira, era andamento, os 24 clubes,
representando no%t estados, jogam en-
tre si num turno único, num total de 23
rodadas, passando para as quartas-de-
finai (segunda fase) os oito clubes que
obtiverem maior número de pontos ga-
nbos. Em caso de igualdade entre do»
ou mais dubes ao fim da primeira fase.
para definição de posções, o desempate

sera efetuado observando-se os segum-
tes critérios: l — maior número de vitó-
nas: 2 — melhor saldo de gols; 3 —
maior número de gols marcados; 4 —
confronto direto entre dors dubes; 5 —
sorteie Na segunda fase, os cruzamen-
tos serão feitos da seguinte forma: I* 1

para jogos
do-se quatro

uma obrigação

Estou viajando hoje á noite para Moscou e, mais uma vez,
com a obrigação de vencer. Vamos jogar dia 28 contra a
Rússia e, dia 31, contra a Holanda, em Amsterdam. Não
adianta reclamar que os jogadores vão sair do campo direto
para o aeroporto. O Campeonato Brasileiro está ai e tem que
ser assim mesmo. Já aprendi a conviver com essa correria.
Lamento pelos jogadores.

O time vai para Frankfurt e, de lá para Moscou. Serão
quase 24 horas de viagem. Sem tempo para descansar, teremos
que treinar um dia para jogar no outro. Como exigir um bom
rendimento? Os russos vão fazer uma correria danada. Todos
querem ganhar da verde-e-amarela.

Na Holanda vai ser outra guerra. Eles não se conformam
com a eliminação da Copa de 94, com aquele maravilhoso gol
do Branco. Isso é só para mostrar que não é fácil ser técnico de
seleção. A gente tem que jogar de acordo com o balanço do
barco. Não adianta reclamar. Pelo contrário. Acho que é da
maior importância se fazer um jogo todo mês. Aproveitamos
os amistosos para fazer observações. O leque é aberto e, aos
poucos, começamos a descobrir os melhores.

Desta vez estou confiando bastante no Gonçalves. No
Botafogo fez partidas de muita categoria. Assim como aconte-
ceu com o Donizete cm Buenos Aires, quando chegou c fez o
gol da vitória contra a Argentina, espero que Gonçalves
marque sua presença logo na primeira vez. Vai ser um descan-
so para mim, que ando doido atrás de zagueiros. Espero que
as sete horas de fuso horário não atrapalhem ninguém, mas
que é problema, isso é. O que prejudica mais ainda é a
ausência do Flávio Conceição. Esse menino é uma bela revela-
ção. Joga bem cm várias posições. Vai fazer falta.

Estamos na arrancada para 98. Vamos continuar jogando
sem tempo de preparação. Não se pode mudar nada agora. Ê
convocar, viajar e jogar. Aliás, jogar c vencer. O futebol
brasileiro não pode perder. Por isso, quando formos disputar a
Copa América em junho ou julho do ano que vem, a CBF já
me prometeu conseguir 20 dias para treinar a seleção. Aí sim,
haverá tempo para preparar o esquema tático e jogadas
importantes, o que não foi possível na Olimpíada.

Quero aproveitar o momento Dara dizer que achei o fórum
organizado pela CBF excelente. E a primeira vez que participo
de um encontro com todos os setores do futebol. O presidente
Ricardo Teixeira conseguiu um feito inédito. Espero que se
aprove um calendário melhor do que o atual, que prejudica a
todos, inclusive a seleção.

Se com as dificuldades de sempre conseguimos ser tetra,
calcule com tudo mais organizado, com os clubes cm melhor
situação financeira. Sc tudo for bem, talvez não seja necessário
os grandes craques sairem do Brasil como vem acontecendo.
Estou otimista. Tudo vai melhorar. Acredito nos clubes e na
CBF.

Até logo.

^Campeonato Brasileiro

Vencer é
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time mais ofensivo. I JB . Caimsa—-O coquetel no qual para o aeroporto. 0 Campeonato Brasileiro esta ai e tern que" Uma das preocupa?6es do trei- Sr scr assim mesmo- Ja aprendi a eonviver com essa correria.
nador do Fluminense e que seu ti- | W mesdo Flummense.prcxIuadospe- Lamcnto 

pelos ioeadores
liitf tem hoie cinco ioc idores Den- ' ^la Adidas, que sena realizado ama- . 1 . J -

durados com dois cartas amarelos: W nas Laranfeiras, foi transfers 0 
g™ 

vai para Frankfurt e, de la para Moscou. Serao
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lato que vem tirando o sono de i , 

', 
neoedora 

nao conseguiu aprontar rendimento? Os russos vao fazer uma correria danada. Todos
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Fluminense tenta evitar crise

¦ Derrota hoje para o Criciúma pode complicar â situação ate do técnico Jorge Vieirs
CRICIÚMA, SC — A derrota do Pauio Nicoieiia car, vamos enfrentar muitos pro-

blemas para chegar entre os oito
primeiros. O gol deles saiu de um
passe errado que originou o contra-
ataque e, daí, a falta. Não foi o
Santos que nos venceu, fomos nós
que perdemos", lamentou.

Jorge Vieira afirmou que, pelo
que foi demonstrado em Sào Paulo,
o Fluminense ainda está longe do
seu esquema ideal, igual ao do In-
ternacional dos anos 70. "O 

que é
até natural, porque o time está em
formação. Nem na parte física a
equipe está homogênea, ainda há o
que melhorar. Sem contar que o
rendimento certamente subirá
quando pudermos contar com Re-
nato Gaúcho", garante.

Camisa — O coquetel no qual
serão mostrados os novos unifor-
mes do Fluminense, produzidos pe-
la Adidas, que seria realizado ama-
nhã, nas Laranjeiras, foi transferi-
do para quarta-feira, antes do jogo
contra o São Paulo, porque a for-
necedora não conseguiu aprontar o
material a tempo.

Fluminense diante do Santos (quin-
ta-feira, por 1 a 0) deu outra cono-
tação ao jogo desta tarde do tricô-
lor carioca contra o Criciúma — ás
16 horas, no estádio Heriberto Hul-
se. Mesmo com o Campeonato
(togsileiro estando ainda no inicio,
uma nova derrota deixaria o Flu-
minense numa situação difícil, es-
pecialmente o técnico Jorge Vieira,
que ainda não conquistou a con-
(lança da torcida tricolor. Vieira
define hoje pela manhã se fará as
duas substituições que cogitou após
a derrota em São Paulo: Alexandre
Silva no lugar de Alexandre Grilo,
e Marcelo Sander ou Barata no
posto de Cadu, o que tornaria o
time mais ofensivo." Uma das preocupações do trei-
nádor do Fluminense é que seu ti-
m# tem hoje cinco jogadores pen-
durados com dois cartões amarelos:
Lima, Ricardo Rocha, Alexandre
Grilo, Tupãzinho e Assis. Outro
fato que vem tirando o sono de
Vieira desde quinta-feira é a quan-
tidade de passes errados dados pe-
k?s tricolores, que fez com que, con-
tta o Santos, o time jogasse fora a
vantagem de um homem a mais em
campo.

g\Quant| a esse aspecto, o zaguei-
ró Ricardo Rocha fez duras criticas
ao^time na chegada a Criciúma."Quando 

perde, perde todo mun-
do, por isso me incluo nas criticas.
Mas contra o Santos o time foi
ridículo. Pedreira pode ser o Criciú-
ma. mas em Sào Paulo não tivemos
nenhuma dificuldade, a não ser a
grande quantidade de passes erra-
dos que demos. Isso não pode con-
tinuar, temos muito a conversar
porque, se a situação não se modifi-

Vencer é

uma obrigação

Estou viajando hoje à noite para Moscou e, mais uma vez,
com a obrigação de vencer. Vamos jogar dia 28 contra a
Rússia e. dia 31, contra a Holanda, em Amsterdam. Não
adianta reclamar que os jogadores vão sair do campo direto
para o aeroporto. O Campeonato Brasileiro está aí e tem que
ser assim mesmo. Já aprendi a conviver com essa correria.
Lamento pelos jogadores.

0 time vai para Frankfurt c, de lá para Moscou. Serão
quase 24 horas de viagem. Sem tempo para descansar, teremos
que treinar um dia para jogar no outro. Como exigir um bom
rendimento? Os russos vão fazer uma correria danada. Todos
querem ganhar da verde-e-amarela.

Na Holanda vai ser outra guerra. Eles não se conformam
com a eliminação da Copa de 94. com aquele maravilhoso goldo Branco. Isso é só para mostrar que não é fácil ser técnico de
seleção. A gente tem que jogar de acordo com o balanço do
barco. Não adianta reclamar. Pelo contrário. Acho que é da
maior importância se fazer um jogo todo mês. Aproveitamos
os amistosos para fazer observações. O leque é aberto e. aos
poucos, começamos a descobrir os melhores.

Desta vez estou confiando bastante no Gonçalves. No
Botafogo lez partidas de muita categoria. Assim como aconte-
ceu com o Donizete cm Buenos Aires, quando chegou e fez o
gol da vitória contra a Argentina, espero que Gonçalves
marque sua presença logo na primeira vez. Vai ser um descan-
so para mim, que ando doido atrás de zagueiros. Espero que
as sete horas de fuso horário não atrapalhem ninguém, mas
que^ é problema, isso é. O que prejudica mais ainda é a
ausência do Flávio Conceição. Esse menino é uma bela revela-
çào. Joga bem em várias posições. Vai fazer falta.

Estamos na arrancada para 98. Vamos continuar jogandosem tempo de preparação. Não se pode mudar nada agora. É
convocar, viajar e jogar. Aliás, jogar e vencer. O futebol
brasileiro não pode perder. Por isso. quando formos disputar a
Copa América cm junho ou julho do ano que vem. a CBF já
me prometeu conseguir 20 dias para treinar a seleção. Ai sim,
haverá tempo para preparar o esquema tático e jogadasimportantes, o que não foi possível na Olimpíada.

Quero aproveitar o momento jmra dizer que achei o fórum
organizado pela CBF excelente. E a primeira vez que participo
de um encontro com todos os setores do futebol. O presidente
Ricardo Teixeira conseguiu um feito inédito. Espero que se
aprove um calendário melhor do que o atual, que prejudica a
todos, inclusive a seleção.

Se com as dificuldades de sempre conseguimos ser tetra,
calcule com tudo mais organi/ado, com os clubes cm melhor
situação financeira. Se tudo for bem. talvez não seja necessário
os grandes craques saírem do Brasil como vem acontecendo.
Estou otimista. Tudo vai melhorar. Acredito nos clubes e na
CBF.

Até logo.

Criciúma Fluminense
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Botafogo tenta a 
primeira 

vitória
MnrriUn Th«nh«M iaiaúmcMarcelo Theobald —18/00/96SALVADOR — Bahia c Botafogo

fazem esta tarde (I7h), na Fonte
Nova, uma partida de extremos.
Enquanto o tricolor baiano ainda
Vivé a motivação da primeira vitó-
ria obtida no Campeonato Brasilei-
ró (2 a ü, quarta-feira, sobre o Atlé-
tico Paranaense), o alvinegro cario-
eu luta para ganhar seu primeiro
jogo na competição, depois de dois
empates — contra Fluminense e
Sào Paulo.

O clima de animação da torcida
baiana fez com que a Superinten-
(tóncia de Desportos da Bahia colo-
eiisse à venda mais de 50 mil ingres-
sos para o jogo. Se todos forem
vendidos, a renda será de RS 500
mil. O apoio da torcida animou os
jogadores durante o treino de sex-
ta-feira pela manhã, quando eles
aproveitaram para responder às
provocações dos botafoguenses,
que asseguraram conseguir hoje a
primeira vitória.

Se Túlio garante que manterá
sua média de gols — um por jogo,
até agora —, o técnico do Bahia,
Fito Neves, pretende avaliar mais
uma vez o centroavante Charles,
que marcou um dos gols contra os
paranaenses. "Meu retorno ao fute-
boi. depois de várias contusões, foi
muito especial. Quero o apoio da
torcida contra o Botafogo", disse
Charles.

Apesar do otimismo baiano, Fi-
to Neves será obrigado a alterar a
equipe — teoricamente para me-
lhor. Os titulares do meio-campo
Darci e Valmir cumpriram a sus-
pensão e voltam ao time. Mas a
equipe não contará com o ponta
Geraldo c o meia Eduardo, um ex-
pulso e outro suspenso por ter rece-
bido o terceiro cartão amarelo no
jogo contra o Atlético-PR.

No Botafogo, apesar da necessi-
dade da vitória, o técnico Ricardo
Barreto não pretende forçar seu ti-
mc a ser ofensivo. "Vamos 

jogar
com a cabeça. De nada adianta nós
nos lançarmos desordenadamente e
perdermos o jogo", avalia.
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Campeonato Brasileiro

[?Classificação ? Prórinios jogos f
No»*
Cfuzsiro«Flamengo — Mm«trio. 16M0
Otciuma i Fluminense — Heriberto Hulse,
16h
Bafwa«Botafogo — Fonte Nova, W>
Atté«o-Pfl»Connihians—Joaquim Américo.
l€h
Sâo Pagloi Samoa — Morumbi. 19*
Portuguesai Atittieo-MG—Caiwiòé. »6h
Parant i Guarani — Ourtvai de Brito, Wh
SportiContiba — Hhadofleüro. >7h
Grêmio « Vitória—©impico, Í6h
Juventude»Internacional — Alfredo Jaconi,
1»

* QOUS — Renaldo (Atlélleo-MO):
Ojalmlrtha e Lulsáo iPatmelraaV MQIler
(SAo Paulo) Juninho IVaaco)
2 OOLS - Paulo Rmk (AMtico-Pfli
Túlio (Botafogo). Alex (Corítibai Mabl-
lia | Crie tona) Lúcio e Maurllio (Oolâa)
Emerson e Alonso (Orèmlof Fernando
(Juventude) Rodrigo (Portuguesa)
Aristizabal (SAo Paulo) Tonmho iVaa-

Terça-feira
Palmeiras 3 * 1 Vasco

Corinlhians 1 x 0 Guarani
Quarta-feira

Flamengo 0x1 Juventude
Portuguesa 2x0 Paraná
Bahia 2x0 Atlético-PR

Coritiba 1 x 0 Atletico-MG
Cruzeiro 2x1 Vitória

Goiás 3 x 1 Sport
Grêmio 6x1 Bragantino

Quinta-feira
Santos 1 x 0 Fluminense
Botafogo 1 x 1 SAo Paulo

Inter 3x1 Criciúma
Ontem

Bragantino 1 x 2 Vasco
Goi&s 0x0 Palmeiras

ta o Valdeir (Hnmlnaneo). Evandro eíndio lOoUal Lula Carlos Goiano. O-nho. Allton. Paulo Nunos e Zé Aicino
Orèmlo Ailton (Quaranl). Leandro.

Paulo Isidoro c Márcio Dias (Interna-clonal Jean (Juventude' Rincon e
Galeano (PalmeIraa). Heicio e Claudi-
nho (Paraná), Zinho e Nélson Bertolaui
(Portuguesa) Camanducaia e Ander-
son Santos) André e Pedro Luís (SAo
Paulo). Marcelo. Waiiace. Luís Mulier e
Chiquinho (Sport), Brener (Vaeoo). Ag-
naldo. Emerson e Nei iVitória)
GOL CONTRA — Ronaldo, do Atlético-
MG. a favor do Flamengo. Jorginho. da
Portuguesa, a favor do Sáo Paulo Ale-
xandre Lopes, do Connthians. a tavor da
Portuguesa, Erlon. do Sport. a favor do

1* F>«im»tra«

SAo Paulo
5* Qrèm»o

Fukthuiço
Atiat*co-MO 1 GOt — Euler e Fábio Augusto (AMti-

f» MO). Luís Carlos e Jorginho (Attátt-
c** PTl). Charle». Juninho. Darci e Bobd
iBahia). Alex. Edilson e Esquerdinha
¦: Bragantino], Alex Rossi (CorintMane).
Basilio iCorltlba Eraido (CrlcHhna).
Oeisson e Roberto Gaúcho (Cruzeiro,
Marques e Ronaldào (Flamengo!. Bara-

Cruí«*ro

KOrük
? Regulamento

Jogos disputados — 41
Total d* gols — 93
Média da gols — 2.26
Melhor ataque — Grêmio. 9
gols em 2 jogos
Pior ataque — Connthians que
marcou 1 gol em 4 jogos
Melhor defesa — Palmeiras.

Pfor defesa — Bragantino. 12
gols em 4 partidas
Maior retida — RS 233 645.00
(Bahia 0x0 Palmeiras, na Fonte
Nova)

O Campeonato Braulciro (Ser
scrã disputado cm quatro fases. Nj
meira, em andamento, os 24 d
representando nove estados, jogar
tre si num turno único, num lotai i
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Cade o Maracana?

Pauio Nicoieiia Januario", insiste.
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advofudo Carlos Ed"ardo torcedor do
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Bebeto sente

e é dúvida

no Mineirão

O Flamengo enfrenta hoje o
Cruzeiro, às I8h30. no Mineirão,
preocupado em mostrar que a
inesperada derrota (I a 0) para o
Juventude, na quarta-feira, não
provocou estragos na Gávea — só
que a tarefa pode ser mais difícil
do que poderiam sonhar os ru-
bro-negros. Bebeto, que sentia
dores na virilha, abandonou o
treino de ontem na Gávea com
apenas dez minutos, se queixando
agora de dores no abdômen. 0
jogador chegou a dizer que não
jogaria contra o Cruzeiro, mas,
depois de uma reunião com da
Comissão técnica — da qual parti-
cipou o presidente Kleber Leite —
ficou decidido que ele embarcaria,
acompanhado do fisioterapeuta
Nilton Petroni. 0 jogador pode
ficar fora também dos jogos da
Seleção na Europa.

Na Gávea, todos acreditam
que o novo problema de Bebeto
esteja relacionado às pressões que
ele vem recebendo por não mar-
çar gols — principalmente daque-
les que preferiam ver Romário cm
seu lugar no Flamengo — Bebeto
não foi casamento do atacante,
alegando que Denisc (sua mulher)
é muito amiga de Mònica (ex de
Romário).

Futuro — O técnico Joel
Santana, diz que o Campeonato
Brasileiro ainda está no seu inicio,
o que torna prematura qualquer
analise sobre o futuro na competi-
çào. "O Flamengo não precisa se
reabilitar de nada. Não podemos
enfrentar o Cru/eiro com essa
preocupação", disse.

Joel Santana esperava contar
com um trunfo considerável ha

partida de hoje: a forca do seu
ataque. 0 técnico apostava na
possibilidade de Bebeto e Sávio se
transformarem no ponto forte do
Flamengo. Basta esperar que ga-
nhem entrosamento com a se-
qücncia de jogos. O fato de os
dois não possuírem características
de atacante que joga fixo na área
não preocupa o treinador. "Claro

que uin time não precisa de cen-
troavante fixo. O Bebeto estava
machucado, escalei Sávio e Mar-
ques na frente e o Flamengo ga-
nhou todos os amistosos", disse o
treinador.

Sávio tem certeza do que a du-
pia com Bebeto vai dar certo. Ao
contrário dos que apostam na in-
compatibilidade de escalar dois
jogadores leves e com as mesmas
características na frente. "Isso é
uma grande bobagem. O Bebeto é
um dos maiores atacantes do
mundo, como pode não dar certo
jogar ao lado dele?", perguntou
Sávio.
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Previsão de casa cheia
BELO HORIZONTE — O entro-

samento do time será uma das
armas do Cruzeiro para o jogo de
hoje com o Flamengo. Entusias-
mados com a vitória-de 2 a I
sobre o Vitória; na última rodada
do Campeonato Brasileiro, os jo-
gadores esperam casa cheia para o
clássico de hoje. A estimativa de
público c de 40 mil pessoas no
Mineirão.

O técnico Lcmt Clilpi diz que é
impossível avaliar se a equipe
atual do Flamengo é melhor do
que aquela que o Cruzeiro elimi-
nou nas -emifinais da Copa do
Brasil deste ano "Ha muito in-
vtsiimcnto e tr.idia em cima do
Flamengo, mas o Cruzeiro \em
com os pes mais no chão. O Fia-
mengo não está com o padrão

u ainda

esta procurando adaptar os novos
jogadores, como Bebeto. e isso
sempre leva um certo tempo",
afirmou Levi.

Sexta-feira à tarde, o time mi-
netro lez um coletivo de 45 minu-
tos e o reservas venceram por 2 a
0. Os titulares apresentaram la-
lhas principalmente nos lances de
bolas paradas, tanto no ataque
quanto na defesa Sem contrato, o
zagueiro Gelson não irá jogar. 0
atacante Leto, ultima contratação
do Cruzeiro, deve entrar no se-
gundo tempo.

Os ingressos para o jogo -
transferido das I7h para às 18h30
após um acordo com a TV Ban-
deirantes - serão vendidos partir
das nove horas de hoje no Portão
4 do Mineirão.

Paulo Nlcoiella

¦ Altas taxas levam clubes a

fugirem do estádio que já foi

a coqueluche dos cariocas
-

GILMAR FERREIRA
Está longe o tempo em que os versos de Besia è Tu,

cantada pelo grupo Novos Baianos ("o Maraca domingo")
eram atualissimos. De uma época para cá. o estádio se
transformou numa espécie de espantalho, do qual os clubes
querem fugir. 0 resultado é que o carioca, acostumado ao
domingo de praia e chope está perdendo um dos seus mais
tradicionais programas: o Maracanã no fim da tarde.

O Maracanã hoje estará fechado mais uma Vez. Já se
passaram trés fins de semana de bola rolando pelo Cam-
peonato Brasileiro e até agora houve apenas um domingo
de futebol no maior do mundo — semana passada no
empate (1 a 1) entre Botafogo e Fluminense. Até o fim da
competição haverá rodada em 15 domingos e apenas
cinco jogos estão oficialmente confirmados para o estádio
que o falecido locutor Jorge Curi sempre chamou de o
maior do mundo.

Antes melhor opção de lazer dos cariocas nas tardes
dominicais, o estádio passou a ser agora uma simples
referência postal da Cidade Maravilhosa. "Infelizmente, as
taxas ainda estão altas. Dificilmente faremos nossos jogos
lá", lamenta o presidente do Flamengo Kleber Leite.

Os quatro clubes do Rio de Janeiro inscritos na com-
petição já decidiram que só farão no Maracanã os elássi-
cos regionais. Mesmo assim, dependendo dos resultados
obtidos durante a competição. "Sempre 

que tiver o man-
do do campo, o Vasco jogará cm São Januário", brada o
vice-presidente de futebol do Vasco, Eurico Miranda,
sempre que lhe perguntam sobre o assunto. A rigidez c
tanta que nem mesmo a reestréia de Edmundo no clube o
convenceu do contrario. "Lugar de vascaino é em S3o
Januário", insiste.

Kleber Leite explica que hoje em dia um clube do porte
do Flamengo não pode se dar ao luxo de jogar para
menos de 30 mil pagantes. 

"Se fizer isso já estará teítdo
prejuízo", garante o presidente do Flamengo, que ainda
não sabe o que fazer com os seis jogos em que seu time
tem o mando de campo. Como o gramado da Gávea está
ruim e o estádio e acanhado, Kleber não descarta a
hipótese de o Flamengo enfrentar o Atlético-PR, no dia I
de setembro, no Maracanã.

"Se o time vencer os dois próximos jogos antes desse,
em vez de jogarmos sábado (dia 31), na Gávea, há uma
pequena possibilidade de jogarmos domingo, no Maraca-
nà", antecipa. A questão é que, pelo regulamento da
competição, a taxa cobrada pela administradora do está-
dio não pode ultrapassar a 15% da renda líquida. Caso
contrário, o excedente é pago pelo clube que tem o mando
de campo. Como as taxas do Maracanã giram em torno
de 34%, um clube carioca, além de dividir com o visitante
os 15% previstos, é obrigado a arcar sozinho com os 19%
restantes.

Mas se os dirigentes usam números para defender a
fuga do Maracanã, o torcedor pensa com o coração. E
quando isso acontece, ele mostra toda a sua indignação."Ê um absurdo. O domingo fica incompleto sem Maraca-
nà", protesta o advogado Carlos Eduardo, torcedor do
Flamengo. "Fico triste, porque aquele estádio tem uma
magia", endossa o estudante Antônio Alonso, 16 anos, e
fanático pelo Fluminense.
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*la Danielle Favatto foi show de bom gosto e requinte a altura da classe do artilheiro
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afastar Bebeto ate da Sele§ao

les que preferiam ver Romario em analise sobre o faturo na compe- Marques na frentc e o Flamengo
seu lugar no Flamengo. Se depcn- tipao. "0 Flamengo »&o precisa ganhou todos oS amistosos", dis-
der disso, o atacante vai jogar se reabiiitflf de nada. N5o pode- se o treinador. fTBHT*"
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iVst t i nossihilid'idi; de o tetra- dtaQue-.0 |J|IUC? aP0Stava na caracteristtcas na frente. "lsso ^
camepiio do mundo ficar fora ho- P°ssibihdade de Bebeto e Savio se uma grande bobagem. 0 Bebeto rS&Z"'
ie - e com isso, da Selc«;ao transformarem no ponto forte do um dos maiores atacantes do *£Z»
e concreta. Flamengo. Basta esperar que ga- mundo, como pode nao dar certo S2Tc«»

Gavea com apenas dez minutos, porque nunca senti essa contu- Bebeto nao foi ao casamento jogar ao lado dele? , perguntou p^nm
qucixando-sc agora de dores no sao". disse Bebeto ao deixar o do atacante. alegando que Denise L', . r10 noJLmciVuterisH SilV'°' cJ5£ SS&'&i
abdomen. 0 jogadorchegou a § clube. (sua mulher) e muito amiga de d 4 
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Caso Bebeto niio possa atuar. f9VsS9St Mv,n
zer que nao podena enfrentar o Na Gavea, todos acreditam Monica (ex de Romano) • * J 

treinador Joel deve adiantar Marques e en- h***.
Cruzeiro, mas. depois de uma que o novo probema de Bebeto Futuro —Otecnico Joel San- area nao prew.upa o iruuuuor. ... ~ >»*» AfbttnK am**, tw™ *Wvt (oo). At

¦ M . . 1 , . . o . "rinrn nno nm time nilh nrt'ei^n trar com MarciO Costa. PinRO. i*iw«aio«>o(t .TupMi.aothi). Niton*reuniao com da connssao tecnica csteja relactonado as pressoes que tana, diz que o Campeonato Bra- uaro que um ume nao precisa *• q ijo^i•!«<*•• i'«»fmii,itv
— da qual participou o presiden- ele vem recebendo por nao mar- sileiro ainda esta no seu inicio, o de centroavante fixo. 0 Bebeto rabio "aiano c Ncll° no mc,°" BaNjeir.Me.o.spo.tvir.nwmi.m.p.ntfl.
te Kleber Leite — ficou decidido car gols —principalmente daque- que toma prematura qualquer estava machucado, escalei Savioe campo.
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Casamento do craque Romário com a bela Danielle Favatto foi show de bom gosto e requinte à altura da classe do artilheiro

nTodos na segurança eram tão
amigos do noivo que o chefe do
grupo, Ciro, trocou de roupa na
nora da cerimônia — ele era um
dos padrinhos.

Romário chegou às I3h08 em
um Audi de azul indescritível,
aquele muito usado por Matisse.
Chiquèrrimo. Terno de shantung
pérola acetinado e óculos escuros
Armani. Uma coisa! Na orelha,
uma estrelinha de ouro. Entrou
com a família: a irmã, a mãe, o
pai e a avó, dona Amélia. Subi-
ram a alameda toda coberta de
jérsei de seda branca drapeada,
com 14 colunas — 7 de cada lado
— também drapeadas e com ar-
ranjo de costelas de Adão, lirio e
orquídeas amarelas em cima de
cada uma. No chão, 12 tapetes
Kilin que fariam a felicidade de
qualquer morador da Vieira Sou-
to.

Os convidados foram chegan-
do e se espalhando pelo jardim;
ao fundo, Mozart. Educadissi-
mos, não se sentaram em nenhu-
ma das 76 mesas com toalhas de
oruandi branco e arranjos de li-
rios e uvas verdes, símbolo da
prosperidade.
G cerimonial, impecável, organi-
zou a entrada dos padrinhos com
rigor, fazendo a chamada e colo-

cando todos em fila para a entra-
da. A noiva atrasou, claro. E be-
bidas leves foram servidas: refri-
gerantes e vinho branco.

As I4h20, chegou a limousine
branca com Danielle. Devia ter
uns 20 metros de comprimento,
talvez 30, talvez 50. Impossível
saber. Mas a noiva não saiu do
carro, que fez marcha-a-ré e desa-
pareceu. Quinze minutos mais
tarde, aplausos. Eram os padri-
nhos batendo palmas para Ro-
mário, que tinha ido dar um "oi"
aos amigos. Às I4h27, os sinos
começaram a tocar e os padri-
nhos iniciaram o cortejo que le-
vou 10 minutos. Pudera: eram 43
casais.

Ai entrou Romário, de braços
dados com a mãe e lin-do. Foi
para o altar à espera de Danielle.
que fez uma entrada tri-un-fal. A
noiva estava tão linda que Romá-
rio inovou e levantou o véu e
tascou-lhe um beijo.

A cerimônia, oficiada pelo
pastor Nehemias Marien, foi
emocionante e as mais romànti-
cas choraram. O casal foi para o
s-dlão de baixo de aplausos c vai
ficar na história que, desde as
I5hIO de 24 de agosto de 1996.
Romário é novamente um homem
casado. (Danuza Leão)
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até da SeleçãoNova dor 
pode

afastar

les que preferiam ver Romário em
seu lugar no Flamengo. Se depcn-
der disso, o atacante vai jogar
porque ontem, após o treino, Be-
beto foi saudado por mais de 100
torcedores da Boca Maldita, que
lhe entregaram flores e uma placa
em agradecimento por tudo o que
Bebeto fez pelo clube. Apesar da
festa, a possibilidade de o tetra-
camepão do mundo ficar fora ho-
je — e, com isso, da Seleção —
é concreta.

Bebeto não foi ao casamento
do atacante, alegando que Denise
(sua mulher) é muito amiga de
Mônica (ex de Romário).

Futuro — O técnico Joel San-
tana, diz que o Campeonato Bra-
sileiro ainda está no seu inicio, o
que toma prematura qualquer

Bebeto

análise sobre o faturo na compe-
tiçào. "O Flamengo não precisa
se reabilitar de nada. NSo pode-
fnos enfrentar o Cruzeiro com es-
sa preocupação", disse.

Joel Santana esperava contar
com um trunfo considerável na
partida de hoje: a força do seu
ataque. O técnico apostava na
possibilidade de Bebeto e Sávio se
transformarem no ponto forte do
Flamengo. Basta esperar que ga-
nhem entrosamento com a se-
qüència de jogos. O fato de os
dois não possuirem caracteristi-
cas de atacante que joga fixo na
área não preocupa o treinador.
"Claro 

que um time não precisa
de centroavante fixo. O Bebeto
estava machucado, escalei Sávio e

Sávio tem certeza do que a du-
pia com Bebeto vai dar certo. Ao
contrário dos que apostam na in-
compatibilidade de escalar dois
jogadores leves e com as mesmas
características na frente. "Isso é
uma grande bobagem. O Bebeto e
um dos maiores atacantes do
mundo, como pode não dar certo
jogar ao lado dele?", perguntou
Sávio.

Caso Bebeto níío possa atuar.
Joel deve adiantar Marques e en-
irar com Márcio Costa. Pingo.
Fábio Baiano c Nelio no meio-

RICARDO OONZALliZ
O Flamengo enfrenta hoje o

Cruzeiro, ás 18h30, no Miheirào
(com transmissão pela tV Ban-
deirantes), preocupado em mos-
tpr que a inesperada derrota (I a
0) para o Juventude, na quarta-
feira, não provocou estragos na
Gávea. Só que a tareta pode ser
mais difícil do que poderiam so-
nhar os rubro-negros. Bebeto,
que sentia dores na virilha, dei-
xou o treino matinal de ontem na
Gávea com apenas dez minutos,
queixando-se agora de dores no
abdômen. O jogador chegou a di-
zer que não poderia enfrentar o
Cruzeiro, mas. depois de uma
reunião com da comissão técnica
— da qual participou o presiden-
te Kleber Leite — ficou decidido

que ele embarcaria, acompanha-
do do fisioterapeuta Nilton Pe-
troni. Se o jogador não atuar no
Mineirão, pode — e deve — ficar
fora também dos jogos da Sele-
ção na Europa, já que o embar-
que para a Rússia será hoje à
noite no Rio.

"As dores na virilha diminui-
ram, mas no inicio do treino senti
aqui mais para cima. Se vou jogar
ou não vai depender de como eu
acordar em Belo Horizonte, até
porque nunca senti essa contu-
são", disse Bebeto ao deixar o
clube.

Na Gávea, todos acreditam
que o novo problema de Bebeto
esteja relacionado às pressões que
ele vem recebendo por não mar-
car gols — principalmente daque-

Marques na frente e o Flamengo
ganhou todos os amistosos", dis-
se o treinador.

Previsão de casa cheia

BELO HORIZONTE — O entro-
samento do ume será uma das
armas do Cruzeiro para o jogo de
hoje com o Flamengo. Entusias-
mados com a vitória de 2 a I
sobre o Vitória, na última rodada
do Campeonato Brasileiro, os jo-
gadores esperam casa cheia para o
dásMCo de hoje. A estimativa de
público é de 40 mil pessoas no
Mineirão.

O técnico Levir Culpi diz que e
impossível avaliar se a equipe
atual do Flamengo é melhor do
que aquela que o Cruzeiai elimi-
nou nas semifinais da Copa do
Brasil deste ano. "Ha muito in-
\estimento e mídu em cima do
Flamengo, mas o Cruzeiro vem
com os pes mai> no chão. O Fia-
mengo nào esta com o padrão
determinado, joel Santana ainda

está procurando adaptar os novos
jogadores, como Bebeto, e isso
sempre leva um certo tempo",
afirmou Levir.

Sexta-feira à tarde, o time mi-
neiro fez um coletivo de 45 minu-
tos e o reservas venceram por 2 a
0. Os titulares apresentaram la-
lhas principalmente nos lances de
bolas paradas, tanto no ataque
quanto na defesa. Sem contrato, o
zagueiro Gelson nào irá jogar. O
atacante Leto, última contratação
do Cruzeiro. de\e entrar no se-
gundo tempo.

Os ingressos para o jogo —
transferido das I7h para ás 18h?0
apôs um acordo com a TV Ban-
deirantes — serão vendidos partir
das nove horas de hoje no Portão
4 do Mine-,í«o
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apclidado pela elite paulistana de 

"rei 
da nata", desbanca

Mansur (D) e o Jillto Ricardinho: lalento para eMansur (D) e o filho Ricardinho: talento para comprar e vender

JORNAL DO BRASIL

© no Mapp

Ricardo Mansur, apelidado pela elite paulistana de 
"rei 

da nata", desbanca nomes tradicionais e impõe sua marca nos negócios
SANDRA BALBI

SÂo PAULO —0 novo contro-
lador do Mappin, Ricardo Man-
sur, de 48 anos, não chegou a
opnhecer a família egípcia Al Fa-
yed, em suas andanças por Lon-
dres para onde vai duas a três
vezes por ano. Mas a história da
investida do empresário de ori-
gem libanesa sobre uma das
maiores lojas de departamento do
pais parece ter sido inspirada na
trajetória dos egípcios que nos
anos 60 arremataram a jóia da
coroa inglesa, a suntuosa rede
Harrods, retirando-a da bancar-
rota iminente.

Apesar de muito ricos, os Al
Fayed eram segregados pela elite
inglesa por sua origem. Mansur,
dono de um grupo de indústrias
de laticínios que faturam RS 500
milhões por ano, também é mal
visto pelos paulistanos de sobre-
nomes ilustres. Ele é chamado
com desdém de "rei da nata",
título que ganhou depois de com-
prar a Vigor, a Leco e Flor da
Nata. A turma de nariz empinado
diz que ele é grosseiro e só sabe
ganhar dinheiro. Rechaçam não
só sua origem, de comerciante da
Rua 25 de Março, no centro de
São Paulo, onde a colônia árabe
enriqueceu no comércio popular,
como seus modos nem sempre co-
medidos.

Mansur, è verdade, soube fo-
mentar tais preconceitos. Na dé-

cada de 70, brigou com um dos
herdeiros do grupo Pão de Açú-
car, Alcides Diniz, numa disputa
de pólo e chegou a apontar-lhe
uma arma. Quase vinte anos de-
pois, comprou uma briga com o
filho mais novo do clã dos Diniz,
Arnaldo, também por causa de
uma disputa em campo. Já mais
comedido e refinado, atirou-lhe
uma garrafa na cabeça. De água
Perrier. Comenta-se que por isso
teve negado seu pedido de ingres-
so no quadro de sócios do clube
Harmonia, freqüentado por qua-
trocentões.

Nova safra —A agressivida-
de parece ser a marca de Mansur.
Ao longo dos anos, porém, ele
soube canalizá-la para os negó-
cios colecionando empresas e um
patrimônio que o pôs entre a no-
va safra dc milionários do país.
Seus negócios vão dos laticínios
ao setor financeiro — é dono de
um banco, o United, uma finan-
ceira, a Crefisul e de uma correto-
ra em Londres. Este leque de em-
preendimentos lhe propiciou uma
vida mais que confortável. Ele
mora com a mulher. Patrícia, e os
três filhos em uma mansão no
bairro do Morumbi.

Como muitos da nova geração
de ricaços, Mansur tem um Gulf
Stream, o melhor jatinho do mer-
cado. Não é dado, porém, a ma-
nobras aéreas. Sua grande paixão

é o jogo de pólo que ele costuma
praticar em seu sitio fincado den-
tro do clube Helvétia, em Indaia-
tuba, interior de São Paulo, um
reduto de aficcinados do esporte.

Tão firme quanto suas tacadas
no pólo são suas investidas em-
presariais."0 Ricardo tem a ca-
pacidade de enxergar grandes
oportunidades numa velocidade
acima da média encontrada no
meio empresarial", diz Humberto
Pandolfo, consultor de empresas.
Foi com Pandolfo, um ex-executi-
vo da Pepsico, que Mansur nego-
ciou em 1991 a franquia da Pizza
Hut."Ele foi o único candidato
que mostrou ter visão de longo
prazo", diz.

Lucro —O plano da Pepsico
era abrir 70 lojas da Pizza Hut, na
capital paulista, em 10 anos.
Mansur topou a parada e em dois
anos e meio instalou 35 lojas na
cidade. Quando achou que já ha-
via chegado ao topo do mercado,
revendeu a franquia para a Pepsi-
co com um lucro de USS 14 mi-
lhões."No seu vocabulário não
existe a palavra impossível", diz
Pandolfo.

Quem já se sentou diante de
Mansur para fechar negócios sa-
be o que isso significa . "Ele 

çon-
segue tudo o que quer. É muito
hábil e convincente," diz um em-
presário do setor de alimentos.
Quando fareja uma oportunidade

de ganhar dinheiro Mansur é in-
cansável. Durante dois anos ele
perseguiu a ex-controladora do
Mappin. Cosette Alves, tentando
convencê-la a vender-lhe a empre-
sa. A mesma persistência garan-
tiu-lhe a posse da Vigor e da Le-
co, dois grandes laticínios com-
prados nos anos 70.

A Vigor era um próspero lati-
cinio do empresário de origem
alemã Willy Otto Jordan, dono
também da Alimba e da Mimo,
do Rio. A companhia não estava
à venda, mas família não tinha
sucessores e Mansur viu ali sua
chance. Fechou o cerco sobre os
Jordan e tanto insistiu que levou
a empresa. Dizem as más línguas
que quando visitou a sede da Vi-
gor ficou de queixo caido com o
fluxo de caixa. A Vigor vendia e
recebia à vista. "A tesouraria pa-
rece o Banco Central", teria co-
mentado então com um amigo.

Aos laticínios veio se juntar
depois a Peixe, comprada da
Brascan, em troai das dívidas da
empresa. Cinco anos depois yen-
deu-a à Serra da Pipoca, do gru-
po Odebrecht. por USS 60 mi-
Ihões. "Ele viu que a empresa não
tinha muito futuro, pois teria de
competir com gigantes interna-
cionais como a Oessy Lever, que
comprou a Cica", acrescenta.

Continua na página 2

Nào pode ser vendido separadamente

Rio de Janeiro — Domingo. 25 de-agosto de 1996

"Nosso 
público-alvo é a mulher. Há 99 anos fabricamos e

móveis de acordo com as exigências deia, o bom gosto dela.

no Jornal do Brasil porque é o jornal que também vem se

a conquistá-la, há mais de I 0 0 anos".

vendemos

E anunciamos

dedicando

Mário G e 11 i

Diretor da Casa Gelli Móveis S/A
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9ue entrou na economia nos ulii- algum pelo setor industrial. A
mos Ires anos, desde que come- op<;ao preferencial 4 pcloi servi-
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sos esta aplicada em carteiras de me de produ«flo," prossegue. Tu-
investimcnto no Brasil e no exte- do que eles niio puderam imprimir
rior," diz o executivo de um gran- cm suas antigas emprcsas. Por is-
de banco nacional. Segundo ele, so, quem foi colhido pelo furacao
30% sSo compostas por a?oes de da integra^o do pais na econo-
cmpresas de capital aberto e 70% mia mundial qucr mais 4 atuar
de CDBs e outros papeis. 0 res- num setor pouco competitivo.
i'lnte esti canalizando para novos Da turma da Metal Leve, porncgocios. 0 caminho, em geral, exemplo, o unico que ja partiuraontar uma pcquena companhia, para uma nova empreitada i Fal-com urn so dono. Todos querem dini. Ele acaba dc adquirir 25%fugir do desgaste de uma rela?ao do capital da Slxtar, a holdingsocietaria , diz Marcos Shalders, que controls a Isratec Irrigate ediretor regional de private banking a lsratcc Hidrosistemas. Silo em-do Lloyds Bank. presas do setor de servi^os, volta-
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Pai ensinou

os truques do

bom negócio

O traço oportunista e o olho
apurado para descobrir boas ta-
cadas é herança de família. A ori-
gem da fortuna de Mansur são os
negócios iniciados pelo pai, Ka-
ram, um imigrante libanês que
chegou ao Brasil ainda menino.
Tornou-se um próspero comer-
ciante nos anos 60 com a Bandei-
rantes S.A., um atacado de teci-
dos incrustrado na Rua 25 de
março, no Centro da capital pau-
lista.

Segundo amigos da familia, o
patriarca dos Mansur cresceu
comprando empresas na bacia das
almas, como a antiga fabricante
de chapéus Ramenzoni. A compa-
nhia estava numa situação pré-fa-
limentar quando Karam bateu-
lhe às portas. Pagou um preço
módico e vendeu os terrenos no
bairro do Cambuci, na capital,
com gordos lucros. Outra jogada
semelhante foi com uma tecela-
gem no interior do estado, com
pesado passivo trabalhista. Ka-
ram comprou-a e fez dinheiro
vendendo suas máquinas e imó-
vèis.

Foi com o pai, nos balcões da
loja de tecidos, que Mansur fez
sua graduação e pós-graduação
no mundo dos negócios. Passou
do aprendizado à prática ao ad-
quirir sozinho a papelaria São
Bento, aos 20 anos de idade.
Quando comprou a Vigor juntou-
se ao irmão, Carlos Alberto, com
quem divide até hoje os investi-
mentos no setor de laticínios.

A sociedade, porém, resume-se
aos iogurtes e manteigas. Quando
parte para outras iguarias, Man-
sur, segue sozinho, como na com-
pra do Mappin. Outro negócio
pessoal, nunca reconhecido por
Mansur, é uma participação so-
cietária na agência Ford Models.
No ano passado Mansur foi acu-
sado de assédio sexual por quatro
modelos desta agência, então me-
nores de idade. Mansur atribuiu a
acusação a uma tentativa de
chantagem. (Sandra Balbi)

A nova rotina de antigos

¦ Ex-acionistas da
Metal Leve e Orniex
não vestem o pijama
SANDRA BALBI

SÃO PAULO — Dois meses de-
pois de vender o controle da Me-
tal Leve, seus antigos acionistas
ainda não conseguiram romper a
rotina que compartilharam du-
rante décadas. Roberto Faldini,
Sérgio Mindlin, Maurício Bucchi
e Luis Antônio Franco continuam
encontrando-se diariamente no
velho casarão na Rua Edson, no
bairro operário de Santo Amaro.
Ali costumava reunir-se o conse-
lho de administração da Metal,
como a chamam com uma ponta
de afeto seus ex-donos.

Além dos antigos laços, o que
os mantêm juntos é a busca de
alternativas de negócios onde,
juntos ou separados, possam dar
continuidade ao que mais sabem
fazer: empreender. "Nenhum de
nós vai parar de trabalhar. Te-
mos discutido projetos e analisa-
do propostas para tocar em con-
junto", diz Faldini. Segundo ele,
empresas do setor de informáti-
ca, bancos e corretoras jáprocu-
raram o grupo, que não se deci-
diu por nenhuma oferta.

Opções — O que fazer de-
pois de uma vida à frente de uma
empresa que teve de mudar de
mãos? Os empresários engolidos
pelo capitalismo global, ou que
venderam suas ações após dissen-
ções familiares e societárias, cs-
tão hoje em busca de alternati-
vas. "Alguns 

poderão tornar-se
apenas investidores, vivendo de
rendimentos dos negócios que
acompanharão de longe. Outros
irão associar-se a grupos interes-
sados em vir para o Brasil em
busca de novas oportunidades. E
outros, ainda, terão a chance de
criar novas empresas. Alguns des-
tes poderão nos conduzir para
um novo capitalismo", diz Rena-
to Bernhoeft, consultor de em-
presas.

Uma montanha de dinheiro
que ninguém se arrisca a calcular,
pois na maioria dos casos o valor
dos negócios não foi revelado e

que entrou na economia nos últi-
mos três anos, desde que come-
çou a sucessão de vendas de em-
presas nacionais. O rastro desses
recursos leva aos setores de priva•
te banking das grandes institui-
ções financeiras.

"A maior parte desses recur-
sos está aplicada em carteiras de
investimento no Brasil e no exte-
rior," diz o executivo de um gran-
de banco nacional. Segundo ele,
30% são compostas por ações de
empresas de capital aberto e 70%
de CDBs e outros papéis. O rés-
tante está canalizando para novos
negócios. "O caminho, cm geral, é
montar uma pequena companhia,
com um só dono. Todos querem
fugir do desgaste de uma relação
societária", diz Marcos Shalders,
diretor regional de private banking
do Lloyds Bank.

Serviços - Segundo Shal-
ders, os empresários que procu-
ram o banco para administrar
seus recursos não revelam apetite

algum pelo setor industrial. A
opção preferencial é pelos servi-
ços. Em sua maioria são emprecn-
dedores egressos do setor auto-
motivo, um dos mais atingidos
pela globalização. "Eles acham
que ser industrial hoje demanda
muito capital, tecnologia e volu-
me de produção," prossegue. Tu-
do que eles não puderam imprimir
cm suas antigas empresas. Por is-
so, quem foi colhido pelo furacão
da integração do pais na econo-
mia mundial quer mais é atuar
num setor pouco competitivo.

Da turma da Metal Leve, por
exemplo, o único que já partiu
para uma nova empreitada é Fal-
dini. Ele acaba de adquirir 25%
do capital da Sixtar, a holding
que controla a Isratec Irrigação e
a Isratec Hidrosístemas. São em-
presas do setor de serviços, volta-
das para a captação e distribui-
ção de água c o desenvolvimento
de projetos de irrigação. As duas
contam com tecnologia israelcn-

se. "Vamos entrar nas privátiza-
ções do setor de saneamento bá-
sico, provavelmente associados a
outros grupos", diz Faldini. Se-
gundo ele, alguns dos antigos par-
ceiros na Metal Leve poderão en-
trar também no negócio.

Um dos primeiros setores in-
dustriais a sucumbir á voracidade
dos grupos multinacionais foi o
de higiene e limpeza. ícones da
indústria nacional como Bombril,
da familia Sampaio Ferreira, ou
Phebo, dos Santiago, foram os
primeiros da safra de aquisições
no setor. A última a tombar, há
quatro anos, foi a Orniex, da
familia Carrano, adquirida pelo
grupo Cragnotti por USS 50 mi-
Ihões. "Se não fosse vendida, ela
morreria com o tempo", diz Mau-
rido Carrano, um dos herdeiros
do fundador da Orniex. "A Unile-
ver faturava 20 vezes mais do que
nós", diz.

Ginástica — Dos quatro ir-
mãos que controlavam a empre-
sa. Maurício. 49 anos. e José Be-
nedito, 52, partiram um ano após
a venda para um novo emprecn-
dimento. Investiram parte do ca-
pitai apurado num antigo sonho:
uma academia de ginástica. A
Fórmula, instalada no shopping
Eldorado na Zona Oeste de São
Paulo, é a maior academia in door
da América Latina. Quando foi
inaugurada, em março de 1993,
contava com uma área dc 6 mil
metros quadrados, que será am-
pliada, em breve, para 8.100 me-
tros quadrados.

Entre os 4 mil alunos que exer-
citam os músculos em seus apare-
lhos estão Cláudia Raia, Raul Ga-
zola e Eder Jofre. Para os Car-
rano, o novo negócio resultou nu-
ma mudança radical de estilo de
vida. "Vivíamos 

pressionados pc-Ia concorrência e pelas mudanças
na economia. Nem pensámos em
voltar para a indústria", diz Mau-
ricio. Os Carrano são donos tara-
bém do Boliche 300, de uma fran-
quia de doces importados, ambos
no shopping Eldorado, e investem
cm imóveis."Temos uma vida melhor ho-
je, sem tantas preocupações", dí/
Maurício.

¦ Kasinski fez as

malas e foi montar

escritório em Miami

SÃO PAULO — A venda de
uma empresa em geral deixa os
sócios extenuados. Seja porque o
comprador joga duro, ou porque
a saída da sociedade acontece em
meio a um processo litigioso com
repercussão pública. 

"A exposi-
ção dos conflitos gera estresse e o
empresário precisa de um ano a
um ano e meio para voltar a
pensar pm negócios", diz Marcos
Shajdêrs, diretor regional de pri-
vaie banking do Lloyds Bank. Al-
guns acostumam-se a este perio-
do de hibernação ejamais voltam
a carregar pedras."Após a venda de suas empre-
sas alguns passaram a viver de
renda fixa, investiram em imó-
veis, foram cuidar de fazendas oii
cultivar um Iwbby", diz o cônsul-
tor João Bosco Lodi. Outros
buscam um caminho entre á
sombra e água fresca e o bate-en-
xuga dos negócios.

Roberto Kasinski, um dos fi-
lhos de Abram Kasinski, funda-
dor da Cofap, escolheu o cami-
nho menos espinhoso depois de
deixar a empresa em 1989. Ele
simplesmente fez as malas e se
mudou para Miami, após vender
suas ações ao irmão, Renato.

Em Miami, Roberto abriu há
três anos a Rok Parts of Ameri-
ca, uma pequena exportadora de
autopeças. "A saída da Cofap foi
muito desgastante, quero ter uma
vida lowprofile agora", diz ele. O
escritório é. segundo ele, "um

passatempo",
Ele não revela quanto apurou

com a venda das ações. Todo seu
patrimônio foi aplicado nos Es-
tados Unidos, em ações de com-
panhias fechadas. Quando não
está no escritório, Roberto dedi-
ca-se ao que mais gosta: conser-
lar o próprio carro. Nas horas
vagas, que não são poucas, faz
pequenos serviços domésticos."Conserto de ferro elétrico ao
encanamento de casa."
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Perda recorde
Future robotico*
Ano Robdm ompragadoa
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Disney Craise

Fincantieri

Reviravolta

11a AT&T
O arquiteto da compra, em

I994. da McCaw Cellular Commu-
nications lnc pela AT&T. por USS
11,5 bilhões, Alex Mandl. pediu de-
missão do posto de presidente da
própria AT&T para dirigir a Asso-
ciated Communications L.L.C.,
uma embrionária companhia de te-
lecomunicações. A saida dc Mandl
deixou o mercado boquiaberto. Ele
estava cotado para substituir Ro-
bert Allen no cargo de chairnwn da
empresa quendo este completasse
65 anos. no ano 2.000. A At&T
apressou-se a explicar ao mercado
que a saida de Mandl não mudava
nada os planos da empresa. Uns
comentam que a oferta da Associa-
ted foi irresistível, mas há quem
acredite que Mandl saiu porque an-
tevia problemas para a companhia.
Eles se referem aos projetos da em-
presa de se dividir cm três este ano.
o que poderá colocar muita gente
na rua. "Os desafios da AT&T se-
rào dolorosos", garantiu Brian
Adamik, analista no Yankee
Group, dc Boston.

Carrefour

quer Pryca

O setor de varejo está agita-
do na Espanha. O mercado tem
como certo que a rede francesa
dc supermercados Carrefour
negocia a compra de 36.2% das
ações com direito a voto da
Pryca Centros Comerciales,
uma das maiores cadeias de \a-
rcjo do pais. As especulações
começaram com um estudo da
SBC Warburg recomendando a
operação para as duas empre-
sas. Trata-se de um negocio
dc USS 800 milhões, mas as
duas empresas negam. Ainda
assim, as ações da Pnca subi-
ram 1.49%.

no pregão
Uma ra*ra sopcira

George IV de prata feita
em 1821 por John McKay
foi vendida por USS
28.544 no leilão de pintu-
ras e objetos escoceses rea-
lizado pela Sotheby's de
Londres esta semana. O
leilão colocou em pregão a
fina flor da arte e da deco-
ração escocesas e foi um
dos mais concorridos da
Inglaterra. Só para se ter
uma idéia da valorização
das peças* um par de can-
delabros de prata com dc-
sign de Robert Adam foi
arrematado por USS
21.390. enquanto um soli-
tário do inicio do século

ECONOMIA GLOBAL

GILBERTO SCOFIELD JR *

Negociação dura
O ministro da Economia da Argen- resistências, como por exemplo, o au-

tina, Roque Fernández, terá que nego-
ciar muito se quiser aprovar no Con-
gresso, sem mudanças, o pacote que
pretende reduzir o déficit orçamentá-
rio argentino em USS U bilhão este
ano e USS 4.5 bilhões em 1997. Até
agora, sondagens informais entre os
parlamentares mostram que alguns
pontos do pacote enfrentam grandes

mento da idade para aposentadoria da
mulher, de 60 para 65. o aumento nas
contribuições da previdência social pa-
ra autônomos c a demissão de funcio-
nários públicos. O aumento dos im-
postos sobre combustíveis e a suspen-
são de alguns subsídios têm grandes
chances de passar.

Responda rápido:
qual é o maior esta-
leiro de transatlânti-
cos de luxo do mundo? Enganou-se quem pensou nos gre-
gos. A vedete dos estaleiros é hoje o italiano Fincantieri. de
( orrado Antonini, que entrega em novembro para o arma-
dor de Miami, Carnival Corp, o Carnival Destiny, um navio
de USS 553 milhões que e hoje o maior do mundo para
passageiros. Trata-se de um gigante com capacidade para
4.400 pessoas. 1.320 cabines e decoração com mármore
italiano. Um luxo. Tão grande quanto a filosofia de Antoni-
ni para um mercado que é considerado superofertado pelos
especialistas: "O segredo é construir navios maiores e mais
luxuosos". A próxima cartada do italiano é construir, para a
Disney, o Disney Magic e o Disney Wonder, dois transatlân-
ticos com os quais a empresa pretende ganhar dinheiro com
cruzeiros infanto-juvenis. Cada um custa USS 506 milhões e
serão entregues em 1998.

O Sociedade automatizada è isso.
De acordo com o levantamento da
Associação Alemã dc Rohuica e Au-
tomaçào, publicado na BrasQ Alemã-
nha cm Regista, cerca de 64 mil robôs
estarão operando em fábricas alemãs
este ano. Trata-sc de um nunk ro cinco
itcfj ntanw que o de lui de: am>s. t 'ma
airHKsuíkí': a mau)r parte destes robas
está montando ou soldando pecas.

Ressurreição mexicana
O presidente mexicano. Ernesto Zedillo. já respira mais

aliviado. A economia do México cresceu 12% no segundo
trimestre de 1996, aparentemente encerrando um longo ciclo
recessivo iniciado com a crise de dezembro de 1994 É o maior
percentual de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do
México.Q0I últimos cinco anos. Só no ano passado, o PIB do
pais caiu 6.2% e nada menos que 800 mil pessoas foram
demitidas de seu empregos.

Parda recorde
Se alguém se assusta com a fuga

de recursos da poupança no Brasil,
é bom dar uma olhada no que
acontece com o Magellan Fund,
administrado pelo Fidelity Investi-
ments. O fundo perdeu nada me-
nos do que USS 3.5 bilhões em
julho. 6.4% do total de seus recur-
sos, de USS 54.47 bilhões. Em fe-
vereiro, o fundo acumulava recur-
sos da ordem de USS 55.5 bilhões.
Desde então, a pequena rentabili-
dade do investimento em compara-
ção com outros ativos provocou
uma debandada dos aplicadores."E a maior perda financeira em
dólares num único mês em toda a
história americana", disse Michael
Lipper. da Lipper Analvtical.
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Você não ouviu a alíquota caindo

porque o isolamento acústico

é perfeito.

Audi. Agora 
pela alíquota de 35%.

A Audi já esta calculando a sua tabela de preços pela nova alíquota de 35%. que substituirá a de 70%. Com isto. todos os seus modelos
tiveram os preços reduzidos. A redução varia de modelo para modelo mas, qualquer que seja ele. vale a pena visitar uma Concessionária Audi.

Sennaimpgrt
Internet: http://www.audi.com.br.

Audi
Vorsprurig durch Technik UM

\

Rede de Concessionários Autorizados: Curitiba: Corujão (041) 342-4455 • Distrito Federal: Brasal (061) 362-6765 • Fortaleza: Saganor (085) 261-5511 • Goiânia: Saga
(062) 285-2466 * Londrin?: Ciavena (043) 338-7888 • Porto Alegre: Carro do Povo (051) 346-4477 • Recife: Sael (081) 325-5410 • Salvador: Sanave (071) 380-4033 • Santa Catarina:
tíreitkopf (047) 323-4500 • São Paulo Cr pitai: Caraigá (011) 3061-3655/844-6944 • Davox (011) 541-9000 • Guarujá (011) 536-0888 • Sorana (011) 857-2933 • Interior: Araçatuba-
Colaferro (018) 624-5118 • Campinas: Audi Camp (019) 241-2799 • Guarujá: Guarujá (013) 387-5701 • Ribeirão Preto: Santa Emilia (016) 620-1030 • Santos: Guarujá (013) 232-1012• São Jose do Rio Preto: Canguru (017) 234-6660 • Minas Gerais: Belo Horizonte: Carbel (031) 296-5353 • Rio de Janeiro: Abolição (021) 494-2220 • Audi Rio (021) 286-9192.
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40,5 bilhocs em julho, dos quais RS 29.6 bilhocs foram assumidos,
temporariamente, pelo BC. ^ 
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Governo la decidiu nao aumentarcomporlados nao conseguiriio colocar cm dia suas comas. Nem tor *iM>" WltlllVlll-UI
accsso a mais de USS 1 bilhiio em cmprestimos que o Banco Mundial
estii disposio a negociar com alguns estados para ajudar a reestrutura- ® £* Z' 
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as tariias puoiicas ate novembro
Minus e USS 150 milhoes para o Rio Grande do Sul. alem de USS 50
inilhdes ao Mato Grosso e talvez algo para Sergipe. 0 dinhciro virii se « DeSemDCnhoos Istados se dispuserem a vender sens bancos estaduais, segurar as
despcsas de pessoal e se Brasilia estiver disposta a acertar a divida
mobilmnp algo crucial para Sao Paulo. Rio. Rio Grande do Sul nniB^110 F'
Minns. Outros cmprestimos viriam depois.

Pedro Parente. secrelario-executivo da Fazenda, di/ que a negocia- BRASILIA — 0 governo ja de-
$io sobre .i dividl mobljfaria esia avanijada, sent dar jjctalhes. Sao cidiu: as tarifas publicas nao serao

Brasília — Arn»!do Schuiz

fico estão vimulo muito bem com ai tarifas cobradas no ano passado

MINISTÉRIO
DAS COMUNICAÇÕES

AVISO
ESTAÇÕES NÃO REGUIARES

DE TELECOMUNICAÇÕES
A administração do espectro radioelétrico é responsabihda-
de do Ministério, a quem cabe, também, normatizar, outor-
gar e fiscalizar os serviços de telecomunicações no país
Portanto, a utilização do espectro radioelétrico, por qualquer
tipo de emissora, exige, pelo que estabelece o Código
Brasileiro de Telecomunicações (lei 4.117/62). licencia-
mento prévio do Ministério das Comunicações, como con-
dição indispensável para seu funcionamento.
Nos últimos meses, tem-se constatado um grande número
de estações operando sem autorização, notadamente na
faixa de radiodifusão sonora em freqüência modulada (FM).
Tais instalações, em razão de sua irregularidade, podem
causar riscos ou danos a terceiros e. inclusive, propiciar
situações de perigo de vida em virtude de interferências
radioelétricas em outros sistemas de comunicações, como,
por exemplo, serviço de segurança pública, de ambulâncias,
de navegação marítima e aeronáutica.
O Ministério das Comunicações considera que deve haver
espaço próprio para as emissoras de radiodifusão com
características eminentemente comunitárias, daí por que
elaborou projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso
Nacional. A Câmara dos Deputados, reconhecendo a neces-
sidade de legislação sobre o assunto, está analisando, tam-
bém. projetos de vários parlamentares que tratam do serviço,
para permitir a existência regular dessas emissoras
Contudo, enquanto não houver deliberação do Congresso
Nacional, disciplinando a matéria, o Ministério das Comuni-
cações, no exercício de suas responsabilidades e de acordo
com a lei. tem o dever de fiscalizar o uso não autorizado do
espectro de radiofreqüência e coibir a implantação e opera-
cão de estações não regulares de telecomunicações. É o que
determina a legislação, que vale para todos e não pode ser
aplicada caso a caso. E o que exige a segurança dos
cidadãos, que não permite omissão por parte do poder
público
Em vista do exposto, o Ministério das Comunicações, atra-
vés de suas delegacias estaduais, coloca-se à disposição
para oferecer esclarecimentos e orientações a toda entidade
ou cidadão interessado em operar serviços de telecomunica-
ções. inclusive de radiodifusão

BRASIL
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Evolução das tarifas no Real*

Energia el6trica 12,28%

TelecomunicaipOes 8.21%

Gasolina 4.98%

Alcool hidratado 4.64%

Oleo diesel -8.56%

Oleo combustlvel -8,94%

Gas de cozinha -0,53%

Correios 48 72%Roa/uste acima da inflação medida polo IGP/FGV O dado nogativo indica quo ficou abanoda inttaçio
FonUi Banco Centrai Dados atuamados ale iulho de 1996 \Ao inclui o teaiuste médio do13.2' o concedido ao gás do cotmha este môs
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Á fraude do Nacional

Crise bancária custa R$ 7 bilhões

CLAUDIA SAFATLE

BRASÍLIA — A crise bancária
que começou no ano passado, e
ainda não terminou totalmente,
pode custar, na pior das hipóte-
ses. entre RS 6 bilhões e RS 7
bilhões ao Tesouro Nacional. O
equivalente, portanto, a pouco
menos de 1% do Produto Interno
Bruto (PIB), considerando o pro-
duto valorizado calculado pelo
Banco Central era ccrca de RS
700 bilhões.

Com um atraso de no\e meses
e muita polêmica política, a área
econômica preparou, agora, uma
explicação sobre o que e e o quan-

to poderá custar, para os cofres
públicos, o Programa de Estimulo
á Reestruturação do Sistema Fi-
nanceiro Nacional — o Proer.

Num documento de 15 páginas
c oito tabela* com várias hipote-
sés de cálculos, o secretario de
Politica Econômica do Ministério
da Fazenda. José Roberto Men-
donça de Barros. concluiu que o
preço de manter o sistema finan-
ceiro saudavel foi. até agora, mui-
to menor que no resto do mundo.

Não houve crise sistêmica após
a estabilização, a redução do nu-
mero de bancos foi substancial e a
partipaçào do sistema financeiro
no Produto Interno Bruto (PIB)

caiu dos 14% para a casa dos 8%.
Tudo isso ocorreu sem hecatom-
be.

Dos bancos que desaparece-
ram do cenário, poucos tiveram
esse processo financiado pelo
Proer. que soma liberações totais
de cerca de RS 13.5 bilhões. O
programa foi enado em novem-
bro do ano passado, com linhas
de financiamento a custo inferior
aos de mercado, e com recursos
obtidos através da emissão de
moeda, pelo Banco Central. Foi
usado para promover a incorpo-
ração parcial do Banco Nacional
pelo Unibanco. do Econômico
pelo Excel, entre outros de menor

vulto.
Para chegar a estimativas mais

precisas, técnicos do Ministério
da Fazenda levantaram no BC
todas as garantias e seus valores
possíveis, dadas pelos bancos pa-
ra obtenção do Proer. Somente nó
caso de não ser possível recuperar
a totalidade dos créditos concedi-
dos. o custo fiscal do Proer bate
perto de i% do PIB A esperança
dos técnicos é de que o preço final
dessa ajuda aos bancos, para o
Tesouro Nacional, seja bem me-
nor. correspondendo apenas ac
diferencial de taxa de juros entre o
custo de colocação de títulos fede-
rais e a taxa cobrada pelo Proer

A coluna do (elso Pinto o publicada as lavas, quintas e sextas-loiras e
aos domingos, simultaneamente com a 1'olh.i de S. Paulo

Governo 
já 

decidiu não aumentar

as tarifas 
públicas 

até novembro

¦ Desempenho de estatais estimula rompimento do esquema de reajuste automático

Quem 
acompanhou tecnicamente a autópsia das contas do Banco

Nacional ficou impressionado com dois aspectos: a sofisticação
uo esquema de fraudes e o número pequeno de pessoas capa/es de
operá-lo.

Os detalhes provavelmente só serão conhecidos quando o inquérito
policial terminar. Auditores que acompanharam o posl-mortcm do
Nacional, de todo modo. constataram a engenhosidade da montagem
da contabilidade paralela que permitiu ao Nacional operar bilhões de
reais em empréstimos fictícios, durante anos, sem serem detectados pela
linha normal de operação do banco, do gerente da agência a dirigentes
da área de crédito.

Um técnico que acompanhou o processo calcula que não mais do
que cinco pessoas, espalhadas em algumas áreas cruciais no processa-
mento de informações do Nacional, seriam capazes de operar a fraude
durante tanto tempo. Considerando que o Nacional era o quinto maior
banco do pais quando quebrou, provoca um frio na espinha imaginar a
facilidade com que uma instituição desse tamanho foi capa/ de burlar o
BC, o público e muitos administradores.

Os empréstimos fictícios engordavam os resultados contábeis do
banco escondidos em contas de depósitos e eram sistematicamente
rolados. Mortal, para esse esquema, foi a criação, pelo Banco Central,
de um recolhimento compulsório sobre empréstimos. A partir dai, o
Nacional teve de arranjar dinheiro de verdade para recolher aos cofres
do HC sobre empréstimos imaginários, o que foi apertando a liquidez
até a morte. Sem os compulsórios sobre empréstimos, é possível que o
Nacional tivesse ainda uma sobrevida.

Acerto estadual

Existe lu/ no fim do túnel das negociações dos estados com o
goventó federal em torno da sua dívida mobiliária (em títulos), de RS
4(1.5 bilhões em julho, dos quais RS 29.6 bilhões foram assumidos,
temporariamente, pelo BC.

Sem acertar essa dívida, que cresceu 138% desde o inicio do Plano
Real. graças aos juros astronômicos, mesmq os estados mais bem
comportados não conseguirão colocar em dia suas contas. Nem ter
acesso a mais de USS 1 bilhão em empréstimos que o Banco Mundial
está disposto a negociar com alguns estados para ajudar a reestrutura-
V'ào.

Por exemplo: USS 300 milhões para o Rio. USS 300 milhões para
Minas e USS 150 milhões para o Rio Grande do Sul. além de USS 50
milhões ao Mato Grosso e talvez algo para Sergipe. O dinheiro virá se
os l-.stados se dispuserem a vender seus bancos estaduais, segurar as
despesas de pessoal e se Brasília estiver disposta a acertar á divida
mobiliária, algo crucial para São Paulo. Rio. Rio Grande do Sul e
Minas. Outros empréstimos viriam depois.

Pedro Parente, secrelário-executivo da Fazenda, diz que a negocia-
çã| sobre a divida mobiliária está avançada, sem dar detalhes. São
Paulo está fora tias negociações com o Banco Mundial, por sua
obsessão em manter o Banespa,

Sc quiser vender o Banespa. de lodo modo, o governo paulista lera
espaço para pechinchar em Brasília. A Ml' dos bancos estaduais cria
uma regra rígida para os Estados que querem manter seus bancos:
pagar pelo menos metade em ativos. Para quem aceita abrir mão do
controle, a MP prevê o refinanciamento de 100% das dividas pelo
governo federal e, propositadamente, não define os lermos."Cada caso c um caso", explica Parente. O que quer dizer que há
flexibilidade para discutir prazos e lermos, no caso da transferência de
controle. No momento, contudo, não há ninguém em Brasília se
ocupando de Banespa. nem interlocutores em São Paulo dispostos a
fazer um lance

\s contas dos estados e municípios se deterioraram, de um déficit
primário de 0,18% do PIB em l)5 para 0,85% acumulado ale julho
deste ano. Parente argumenta que parte da deterioração veio da
absorção, nos resultados deste ano, de atrasos nos pagamentos de
pessoal e fornecedores, acumulados no ano passado. I.nquanto atrasos,
eles nao entram nos critérios das contas do déficit Quando são pagos,
engordam ò déficit.

\ situação contábil piorou, mas o governo federal tem aproveitado
a complicação das finanças estaduais para avançar os programai de
privatização e contenção de despesas, um esforço reconhecido pelo
Banco Mundial. Com isso. lembra Parente, o sistema elétrico estadual
poderá acabar o governo Fernando Henrique inteiramente privatizado.
O que era inimaginável até recentemente

Subsídios — Outros inte-
grantes da equipe econômica, po-
rem, afirmam que o governo vai
mesmo esperar passar as eleições
para discutir o aumento das tari-
Ias. "As estatais estão vivendo
bem com as tarifas do ano passa-
do", rebate Mendonça de Barros.

O secretário de Política Econò-
mica diz que o governo ainda vai
estudar que critérios serão utiliza-
dos nas discussões sobre tarifas
este ano. "Com certeza, um dos
critérios que continua é a elimina-
çáo gradual dos subsídios cruza-
dos", revela.

Esses subsídios ocorrem quan-
do um serviço de uma empresa
tem prejuízo, mas seus custos são
cobertos por outro serviço, como
a tarifa telefônica internacional,
cujo preço no Brasil é mais alto
do que em outros países, para
subsidiar a tarifa doméstica.

Calendário — O rompimen-
to com o calendário de reajustes
anuais já ocorreu no caso dos
combustíveis. Depois do aumento
concedido em setembro de 1995. o
governo reajustou em abril passa-
do os preços da gasolina nas reli-
narias e do álcool nas usinas, em
1%. O motivo alegado na ocasião
foi a necessidade de reduzir o bu-
raco da conta petróleo, que. na
prática, diz respeito ao subsidio
ao preço do álcool e do gás de
cozinha. Essa conta acumulava.

antes do reajuste, déficit mensal
de USS 120 milhões.

Como o reajuste apenas cortou
o prejuízo pela metade, e não sati-
fez os usineiros endividados, os
dois combustíveis devem ter novo
reajuste. Mas a liberação dos pre-
ços dos combustíveis a partir de
janeiro, acertada em abril, não vai
ocorrer. O governo decidiu inoni-
torar esses preços por mais três
anos, até que a Petrobrás possa
competir com as empresas priva-
das que entrarão no mercado, de-
pois da quebra do monopólio es-
talai.

Dessa forma, o governo ainda
vai controlar os preços que as re-
finarias podem cobrar das distri-
buidoras. O governo também
controla os preços dos postos em
algumas cidades das regiões Nor-
te e Centro-Oeste. De maneira ge-
ral. houve a liberação dos preços
nos postos em abril, com aumento
médio de 14° 0 ao consumidor.

Pelo calendário origina), no
inicio de outubro deveriam ser
reajustadas as tarifas postais; em
novembro, a energia elétrica: e em
dezembro, as tarifas telefônicas.
O gas de cozinha teve um aumen-
to de 13.2° o este mês.

Estatais — Pelo resultado
das empresas, porem, ainda há
muita folga no caixa das estatais.
O lucro da Petrobrás no primeiro
semestre foi 655° o maior que o do

mesmo período de 1995 . A km-
presa Brasileira de Correios e Tc-
iégralos espera fechar o balanço
do primeiro semestre com lucro'
de RS 141) milhões, valor que
compensaria o prejuízo de 1995.

Apesar das mudanças no ca-
lendário, o governo pretende
manter sua política de eliminação
de subsídios e de indexação (cor-
reçáo com base na inflação passa-
da). As estatais querem reajustar
as tarifas para viabilizar investi-
nienios que as coloquem no rumo
da privatização, como no caso d.'
Telebras.

ü lucro liquido de RS 1.6 bi
Ihào do ultimo semestre foi pro
porcionado pelo brutal reajusu
concedido em seus serv iços em de-
zernbro do ano passado: de
22,2" o nas chamadas mierurba-
nas até 513% na assinatura básica
residencial. As tarifas internado-
nais, que ficaram estáveis, devem
sofrer reajuste agora para apro-
veitar o vertiginoso crescimento
das ligações (37,4%) ocorrido no
primeiro semestre.

O balanço da Eletrobriis relati-
vo ao primeiro trimestre do ano
mostrou que o resultado (RS 770
milhões) so foi positivo em função
do reajuste tarifário do fim de 95.
Tanto a Telebras quando a l ie-
trobrás alegam ter crédito tarifa-
rio superior a USS 16 bilhões.

Este seria o valor da receita
tarifária que cada empresa deixou
de arrecadar na época de controle
de tarifas públicas, quando o go-
verno reajustava as tarifas abaixo
da inflação. Hoje, o governo não
reconhece esse crédito reclamado
pelas estatais.

Mentalidade — O vice-pre-
sidente dos Correios, Egidio
Bianchi. diz que a empresa já
abandonou a idéia de reajuste pe»
la inflação, mas afirma que alguns
produtos postais ainda operara
com margens de lucro baixas e até
negativas. A empresa, segundo
ele. está fazendo a sua parte. No
final de 1995. cortou despesas de
RS 55 milhões anuais, reduzindo
os vôos postais de 51 para 37 por
dia.

José Roberto Mendonça de Barros: ai empresas dweto^ni

SlLVtA MUONATTO F.
CÉSAR BORGES

BRASÍLIA — O governo já de-
cidiu; as tarifas públicas não serão
reajustadas antes de novembro,
quando acaba o período eleitoral.
Dessa forma, os preços dos com-
bustiveis e das tarifas postais, que
completam 12 meses sem reajuste
em setembro e outubro, só deve-
ráo ser revistos no lim do ano,
Além do ambiente político que
preocupa o governo — os candi-
(fatos do Palácio do Planalto nas
principais capitais estão atrás nas
pesquisas —, o desempenho das
empresas estatais no primeiro se-
mestre foi extremamente positivo,
diminuindo a necessidade de rea-
justes agora.

No primeiro semestre do tino,
a Telebras. holding das coinpa-
nhias telefônicas, teve lucro de RS
1.6 bilhão. A ação da estatal já é a
7J mais negociada na Bolsa de
Nova Iorque. No primeiro trimes-
ire do ano, a Eletrobrás, por sua
vez, registrou lucro de RS 770
milhões. Já a Petrobrás lucrou RS
303 milhões na primeira metade
do ano. Além disso, quase todas
as tarifas subiram acima da infla-
çáo desde o inicio do Plano Real.

"Não há obrigatoriedade de
reajuste anual. Em uma economia
estabilizada, os reajustes devem
ser cada vez menores e mais espa-
çados", disse o secretário de
Acompanhamento Econômico do
Ministério da Fazenda, Bolívar
Rocha. O secretário de Política
Econômica. José Roberto Men-
donça de Barros. também não se
compromete com datas, mas cita
expectativas do mercado para jus-
tificar a posição do governo.

"O mercado trabalha com ta-
xas de inflação menores que 1%
em agosto e setembro e às vezes
menores que 0,5%. A partir de
outubro, não ha muitas previsões
de queda na inflação por causa da
possibilidade de reajuste nas tari-
fas". diz Mendonça de Barros. O
conjunto das tarifas publicas fe-
derais tem peso de 21.95% no
indice da Fipe.
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¦ Investimento de US$ 110 milhoes permite que a emissora conquiste maior audiencia
S3o Paulo — Roberto Fauslmo

\T os ultimos quatro anos, os gastos com pessoal e encargos da sAo PAULO Hoje a noite, lo- PI
IN Uniao tern sofrido aumentos significativos. De 3,7% em go apos o programa Topa tudo por ^SHBWj
proporgao do PIB em 92, esta conta saltou para 5,8% do PIB em dinheiro, o Sistema Brasileiro de
95. Para este ano, a previsao e de 5,7% do PIB, o que significa um TelevisSo (SBT) entra na era digi-
numero bastante alto se for levado em conta que nao houve tal. Para o telespectador, esse avan- |§otP*!ESrtliiSW* ~
reajuste do funcionalismo. •J0 tecnologico significa um ganho lipP||jjjj^^

Os calculos sao do economista Fabio Giambiagi, do BNDES. na qualidade da imagem que recebe raf 'jlj

grande problema, no entanto, e que ha pouco espago para corte, cm casa. Para o SBT, representa
mesmo com a aprova^ao da reforma administrativa. Vamos aos um passo A frente na dura competi- ' v
dados: em primeiro lugar, 45% da despesa com pessoal e encargos da gao pela conquista de audiencia.
Uniao destinam-se ao pagamento dos aposentadose inativos. Ou seja, Na compara^ao dos especialis- , ; :Jf\r s§ fl j|
trata-se de uma parcela inflexivel. Dos 55% restantes, um quarto tas, a passagem do atual sistema i»i —- -
corresponde a folha de pagamento dos militares, outra parte que analogico de transmissao para " .PBI&--IMF -
tambem pode ser considerada muito diflcil de ser mexida. digital representa no ambiente de

Resta, portanto, uns 40% aproximadamente da folha. Suponhamos televisao o mesmo ganho de perfei- -
que o governo faga um corte brutal da metade desse contingente. Nada q3o obtido pela industria fonografi- . .
nienos que 20% do que gasta com pessoal. 0 ganho que o governo ca na passagem do disco de vinil ...
obtem e de apenas 0,48% do PIB. Ou seja, muito pouco para para o CD a laser. A chegada da
compensar a elevagao dos ultimos anos (ver o quadra abaixo). imagem digital ainda e recente no

Fabio Giambiagi conclui que a unica solugao para o governo mercado mundial e, no Brasil. co- .
melhorar o quadro e mesmo atraves do crescimento da economia. megou a ser implantada pela Rede
Com o PIB cresccndo, o valor relativo dos gastos com pessoal Globo.
encargos cai imediatamente. Mesmo assim, para que issoocorra, as A nova central de geragao de /^luraHegeratfiodeimagensdoSWestiiin^^
taxas de crescimento do PIB tem que ser superiores a expansao imagem do SBT que ira efetuar as
dessas despesas. 0 economista estima que o crescimento vegetativo transmissoes digitalizadas esta ins- 19. "Inauguramos uma nova fase rua ainda sera de forma
dos gastos com pessoal e encargos esteja na faixa de 3% anuais. talada no Complexo Anhanguera e no SBT', diz, orgulhoso.
Este ano, evidentemente, sera menor, em fun?ao de nao ter sido faz parte dos investimentos de USS Numa primeira etapa, somente
concedido reajuste em janeiro. mas nao seimagina que ofunciona- 110 milhoes feitos pela emissora. parte da programagao passa a ser
lismo nao seja aumentado nunca mais. Nessa area de 231 mil metros qua- produzida com todos os recursos

Nao sen'i, portanto, com crescimento de 2.6% do PIB. como estima drados, o SBT esta mudando gra- do sistema digital. "De imediato,
o 1BGE para este ano, que os gastos com pessoal e encargos irao cair. dualmente toda a sua operapao. entraremos com a publicidade, as

 Com isso, como explica o diretor chamadas, as vinhetas e as abertu-
tecnico da emissora, Alfonso Au- ras dos programas no sistema, mas
rin, o sinal deixa naturalmente de ate o comedo de 97 ja estarcmos cm
ser gerado na Vila Guilherme e de- condigoes de produzir tudo na nova
pois retransmitido para a unidade tecnologia" aposta Aurin.
do Sumarc, como se dava antes da O jornalismo da casa, por exem-
inauguragao do Complexo Anhan- plo, entrara nesse processo em duas
guera, na ultima segunda-feira. dia fases. A captagao de imagens na
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fonte SeçretMli do Tesouro Nacional (STN)

A dívida externa
O senador Vilson Klcinübing (PFL-SC) acredita que esta semana

. seja votado pela comissão de assuntos econômicos do Senado o
projeto de recompra dos títulos da divida externa pelo Brasil.
Afirma que concluirá seu substitutivo na segunda-feira e, no dia
seguinte, já estará na pauta de votação.

As novidades no seu parecer são de que não terá mais um valor
i, determinado para a recompra — antes, estava fixado em USS 10
| bilhões. Ao mesmo tempo, determina que. a cada 30 dias ou a cada
| USS 500 milhões, o Banco Central encaminhe explicações ao
I Senado. Alem disso, abre a possibilidade de todas as empresas —

j inclusive o Banco do Brasil e aqueles bancos que já possuem títulos
da dívida externa brasileira — serem autorizadas a fazer esse tipo

Í de operação.
Klcinübing acredita que não haverá muitos problemas para seu

parecer ser aprovado na comissão de assuntos econômicos do
Senado. "A nossa missão é de fiscalização. Temos que dar um voto
de confiança ao Banco Central", disse. IX-pois de ser aprovado
pela comissão, Klcinübing espera que seja pedido regime de urgên-

j cia para o projeto ir a plenário o mais rápido pçssivel. O ideal, a
( seu \er. ò que até o dia 4 de outubro, quando se dará a reunião do

FMI em Washington, esse assunto já esteja decidido,
j Caso o projeto seja aprovado. Vilson Kleinübing diz que terá

sido dado um grande passo para depurar a divida externa brasilei-
ra. "Náo faz sentido mais termos uma divida com deságio. Essa é a
divida da concordata. Agora, vamos ter títulos normais, como
todos os outros países."

MasterCard principais objetivos da regula-
mentaçâo — o de evitar confii-

A MasterCard Intematio- (0S — não foi cumprido. O
uai elegeu o Brasil como seu número de ações trabalhista só
novo pólo gerador de negócios. tcm aumentado nos últimos
A empresa acaba de instalar anos [>. 1991 a 1995^ a quan.uma base no pais para alavan- tidade de ações foi igual á de
car sua bandeira no mercado tlH|a a década de 80: mais de
de cartões de crédito. A expec- „ove milhões,
tativa do diretor-presidente
Desmond Rowati è fechar o NOVO YISUal
ano com 80 bancos afiliados. O 0s 47 supermercados doBrasil e o principal mercado da Grup0 est-0 mudando

lasterC ard na America Lati- j0 cara ^ programação visualna. So no primeiro trimestre, da ^ fei(a nos ano$ 70_ Ktàrepresentou 48.8'. da receita sendo reforniu|ada. Atè 0 firalatino-americana. do ano, 11 lojas já vão estar
TViihnNwi ^om a nova Programação,

idealizada pela arquiteta Vale-
A regulamentação do mer- ria London e posta em prática

cado de trabalho, no Brasil, pela Color OfTtce. A mudança
11111 fracasso. A conclusão è do faz parte do plano de obras em
economista Roberto Fendt. do supermercados da Sendas. Ca-
Instituto Liberal do Rio. De da reforma está custando, em
acordo com Fendt. um dos média. RS 3 milhões. !Êl] Pões ÍTlcncJonço
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PELO MERCADO

\ i'u Mercantil Ingá eslã comc-
morando Conseguiu economiar RS
í milhões com sua recstrututaçio,
que incluiu nrüu/ir màt>-dc-obra e
iransterir a área de wndas e ftn.inc.iN
pjriSjo íaukv

De 16 • 18 de outubro, cm Kccifc.
>»i * rratim o .<• Congrtwo Naeio-
lul de Jou-ns I ideranças. aberto a
todos os jovens i'\feuti»os. (H pjlcs-
trantes sâo da Philipv \mit. Kbodia e
do Grupo Bom Preço.

\ l Oreal e a pnmeira etnprexa a
fa/cr publicidade nos terminais ma-
numes e caiamaràs da Transtur. Vai
promover, ate qmrta-feira que vem.

demonvtraçvVs de perfumes nas cm-
barcacões Outrv>s contratos estão
cm vus de serem assinados. L'm de-
lescvm a TV A

De/ mil micro t pequenas empresas
já reoesoeiaram suas dividas com o
Banco do Brasil. Essas renegociações
Já Mtmam RS 240 milhões.

Os fundos de pensão náo chegam
a estar em pè de guerra. ma> nem
tudo são flores, como antes, entre
ele> O clima de "um por todos c
todos por um", ao que parece, des-
moronou ,ipo> o entra-não-entra na
lerronorte.
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SE VOCÊ É PORTADOR DE

UM PAES MENDONÇA CARD

E ESTÁ EM DÉBITO,

COMPAREÇA A UM

DOS ENDEREÇOS ABAIXO

QUE NÓS TEMOS ÓTIMAS

NOTÍCIAS PARA VOCÊ.

PROJURIS
Sociedade Civil üda.

Av. Pra. Vargas, 962 - SI. 1002 -TtL (021) 233-8330 - Centro - R.J.
Av. Emani do .Amaral ÍVixoto, 500 - SI 805 - Td.: 0800-238310 - Niterói

Oa em qtudqaer loja Paes Mendonça.
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¦ GUILHERME BARROS
SBT entra hoje à noite na era digital

O 
peso 

do

funcionalismo

e melhora a 
qualidade 

das imagens

Investimento de USS 110 milhões permite que a emissora conquiste maior audiência
Sâo Paulo — Roberto Fauslmo

MAR1LI RIBEIRO
sAo PAULO — Hoje à noite, lo-

go após o programa Topa tudo por
dinheiro, o Sistema Brasileiro de
Televisão (SBT) entra na era digi-
tal. Para o telespectador, esse avan-
ço tecnológico significa um ganho
na qualidade da imagem que recebe
em casa. Para o SBT, representa
um passo à frente na dura competi-
ção pela conquista de audiência.

Na comparação dos especialis-
tas, a passagem do atual sistema
analógico de transmissão para o
digital representa no ambiente de
televisão o mesmo ganho de perfei-
ção obtido pela indústria fonográfi-
ca na passagem do disco de vinil
para o CD a laser. A chegada da
imagem digital ainda é recente no
mercado mundial e, no Brasil, co-
meçou a ser implantada pela Rede
Globo.

A nova central de geração de
imagem do SBT que irá efetuar as
transmissões digitalizadas está ins-
talada no Complexo Anhangüera e
faz parte dos investimentos de USS
110 milhões feitos pela emissora.
Nessa área de 231 mil metros qua-
drados, o SBT está mudando gra-
dualmente toda a sua operação.
Com isso, como explica o diretor
técnico da emissora, Alfonso Au-
rin, o sinal deixa naturalmente de
ser gerado na Vila Guilherme e de-
pois retransmitido para a unidade
do Sumaré, como se dava antes da
inauguração do Complexo Anhan-
guera. na última segunda-feira, dia

est uíslcentral de geraçao de tmagens no ompiexo nnanguera, inaugurado <

19. "Inauguramos uma nova fase
no SBT'. diz, orgulhoso.

Numa primeira etapa, somente
parte da programação passa a ser
produzida com todos os recursos
do sistema digital. "De imediato,
entraremos com a publicidade, as
chamadas, as vinhetas e as abertu-
ras dos programas no sistema, mas
até o começo de 97 já estaremos cm
condições de produzir tudo na nova
tecnologia" aposta Aurin.

O jornalismo da casa, por exem-
pio, entrará nesse processo em duas
fases. A captação de imagens na

rua ainda será de forma analógica,
porque o equipamento não foi
substituído, mas a edição do mate-
rial já se dará digitalmente.

Todos os programas jornalisti-
cos do SBT começam a operar no
novo endereço a partir de 9 de se-
tembro. Este será um dos setores
mais beneficiados com o novo siste-
ma de transmissão. "As imagens
geradas de outras regiões para a
central de jornalismo em São Paulo
e depois retransmitidas perdiam
muito em cor, nitidez, brilho c pro-
fundidade. Às vezes ficavam esmae-

cidas. Com a geração digital isso
deixa de existir", diz Dácio Nitrini,
diretor executivo do TJ-Brasil, o
carro-chefe do jornalismo da casa.

Uma boa forma de se perceber a
importância da entrada na era digi-
tal para o SBT é a sempre presente
guerra pela audiência entre os eon-
correntes. Uma imagem rtiini pode
afastar telespectadores. "Existe
uma perturbação subjetiva provo-
cada pela falta de nitidez na ima-
gem, que nem sempre a pessoa se
dá conta mas que a leva a mudar de
canal" resume Nitrini.

COPIADORAS Assistência técnica especializada
SHARP • XEROX Suprimentos p/ todas as marcas
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EXCELSIOR SN&
UM NOVO CONCEITO EM HOSPEDAGEM

O GLAMOUR ESTÁ DE VOLTA

; \T os últimos quatro anos, os gastos com pessoal e encargos da
IN União têm sofrido aumentos significativos. De 3,7% em

* 
proporção do PIB em 92, esta conta saltou para 5,8% do PIB em
95. Para este ano, a previsão é de 5,7% do PIB, o que significa um

j número bastante alto se for levado em conta que não houve
k reajuste do funcionalismo.
j Os cálculos são do economista Fábio Giambiagi, do BNDES. O
; grande problema, no entanto, é que há pouco espaço para corte,

mesmo com a aprovação da reforma administrativa. Vamos aos
; dados: em primeiro lugar, 45% da despesa com pessoal e encargos da
sl União destinam-se ao pagamento dos aposentados e inativos. Ou seja,

trata-se de uma parcela inflexível. Dos 55% restantes, um quarto
: corresponde á folha de pagamento dos militares, outra parte que
; também pode ser considerada muito difícil de ser mexida.

Resta, portanto, uns 40% aproximadamente da folha. Suponhamos
*: que o governo faça um corte brutal da metade desse contingente. Nada
< menos que 20% do que gasta com pessoal. O ganho que o governo

obtém é de apenas 0.48% do PIB. Ou seja, muito pouco para
í: compensar a elevação dos últimos anos (ver o quadro abaixo).
; Fábio Giambiagi conclui que a única solução para o governo
p. melhorar o quadro é mesmo através do crescimento da economia,
í Com o PIB crescendo, o valor relativo dos gastos com pessoal e
íl encargos cai imediatamente. Mesmo assim, para que isso ocorra, as

I* taxas de crescimento do PIB têm que ser superiores á expansão
! dessas despesas. O economista estima que o crescimento vegetativo

dos gastos com pessoal e encargos esteja na faixa de 3% anuais.
Este ano, evidentemente, será menor, em função de não ter sido
concedido reajuste em janeiro, mas náo se imagina que o funciona-
lismo náo seja aumentado nunca mais.

Não será, portanto, com crescimento de 2.6% do PIB. como estima
I o IBGE para este ano. que os gastos com pessoal e encargos irão cair.

Bolsa do Rio

custodia ações

da Petrobrás
A Bolsa de Valores do Rio vai

participar da operação de lança-
mentos de titulos da Petrobrás na
Bolsa de Nova Iorque. Na sexta-
feira, o conselho de administração
da estatal escolheu a bolsa carioca
para ser a custodiante brasileira
de suas ações que servirão de las-
tro para sua estréia no mercado
americano. "Nada mais natural
do que a bolsa ficar com as ações,
já que a sede da empresa è no
Rio", disse Jocl Rennó, presiden-
te da Petrobrás.

O presidente da BVRJ, Fer-
nando Opitz, afirmou que a esco-
lha é importante. "Concorremos

com a Bolsa de São Paulo e com
vários bancos privados. Para nós
é uma honra participar do lança-
mento dos papéis da Petrobrás
nos Estados Unidos", disse. Opitz
diz que o fato comprova a nova
fase da Bolsa do Rio, que tem
planos de atrair novos negócios e
disputar espaço com a Bovespa,
que concentra mais da metade do
volume dos negócios do mercado
de ações do pais.

O lançamento dos titulos ainda
não tem data marcada, mas Ren-
nó acredita que isso acontecerá
ainda este ano. A BVRJ ficará
com a guarda das ações que serv i-
rào de lastro para os papéis que
serão negociados no mercado
americano. Rennó e Opitz acredi-
tam que a Petrobrás pode repetir
o sucesso que a Telebrás vem fa-
zendo na Bolsa de Nova Iorque,
onde já está entre as empresas que
mais atraem investidores america-
nos.

Depois de ganhar a conta da
Petrobrás, Opitz vai atrás da Te-
lebrás. A estatal tem como custo-
diante de suas ações no Brasil o
Banco Itaú. "Acho absurdo que
um banco privado, que opera nas
bolsas, fique com a guarda das
ações de uma das mais importan-
tes empresas do pais. Vou à luta
para trazer esssas ações para a
BVRJ". afirma.

Opitz diz que tem como trunfo
o fato de já tomar conta das ações
de outras empresas que já atuam
no mercado amencano. como a
Vale do Rio Doce. O presidente
da BVRJ explica que isto faz par-
te de seu plano de revitalizar a
bolsa do Rio.

Reinauguração com promoção imperdível do
Hotel Excelsior, na esquina mais famosa de

Sâo Paulo, próximo ao centro comercial e financeiro
A diária inclui café da manhã, estacionamento.

Av. Ipiranaq.770 - esquina ç/ S. João
Jk(011)520-li377 

- 
(011) 221
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alto custo de ser 

'high 

tech'j

¦ Atualizagao com os ultimos lan^amentos tecnologicos de uso pessoal consome muito dinheiro e requer auxilio de especialistasj
• Em quanto tempo voce acha toca-discos, dois decks com auto ^apri;s :*?¦• "T^fr -y-y- -.7

t)uc sera possivel eneontrar na lo- reverse e cd player carrosel. 0 jdflj |
ja da esquina um telefone que aparelho, com exceyao do loca- §|<£-, «*".'• >trajismite tambem imagensfPode discos, e uma pe?a unica, que 

'v '
ser surpresa para alguns, mas pode ser operado por controle •
I'ato e que o videofoneja pode ser remoto (RS 1.200). ¦ .4"" ¦ -I ' i>
eomprado na, mesma loja que Segundo a empresa, o intern-
yende um telefone de disco. Nao |0 entre os lan^amentos tem di- I

a toa que as vitrines estao to- minuido cada vez mais. "Aposta-
madas pelos ulimos lancamentos mos majs na propaganda boca-a- '' Qoffi'
tecnologicos. Ha uma legiao que boca. Investimos nos nossos ven- : •

sempre esperando para que dedores para que eles expliquem |HHHw| , 
' 

i « Yibd "'
seu atual celular. aparelhode som detalhadamente os lancamentos". ' '\ | M 1 H: fe'SF 

".'.
ou computador se torne a penulti- explica Mauricio Martinez, coor- \ cW&jjlm | K;nia pala\ tecnologia. Para denador de pronffcao de vendas iamUffiBi' ' ' 

v«*,i • ¦ ' **4^HEh^hhKi1
sacrmcio no da Sony < : ^

bolso para estar sempre na moda. .jfc:Nao existe prova mator de de- SgmHBBEil , . N wWlgEMB
Se dicacao atualizapuo tecnologica flHHHs »V - >V< '¦¦¦ >

atualizado equaseuma do qUe [t.r uni jwnw theater. 0 v'
Utopia, dada velocidade dos conjuga o que ha de me-

lancamentos. Mas para Ihor video HoB§|'''. ; .L^^^^jatfQ Ktf» 8

em dia com a tecnologia, nem que da casa numa especie de cinema. jjAzh* 
""""-. 

1seja por alguns meses, o colunista mas com possibilidades e defini- ••

L^ir«m 
1 

a1 Ifa.^.°.''ORML DO v«oes de som e imagem incompa- VH^^^KKBK^PiBRASIL Abel Alves aconselha raveis. 0 audiofilo e especialista 
' -:f;,t''^w: •'• •

para um Pentium cm home theaters Wellington Ba- Hk ' ' ' 
W»P^gg^-.- ¦

e l()l) \!h/, com memoria RAM tista ganha a vida instalando es-
de 16 Mb. 1.6 Gb de Hard Disk, ses paraisos sensorials em casas 1. 

'.^M'

placa de video de I Mb, multimi- de gente que nao mede esforcos wk. 
'^f*^ 

TST"'dia, e modem de 2S.S00 bps. "A _ 
nem dinheiro — para ficar " » »f' 1; '*

impressora pode ser uma jato de satisfeito. '•
tinta, pois a laser nao compensa D . . . "?1Bfe!v/
_,,i, _' i •, r Para montar uma es acao com \pelo preco e a colorula tica aim a -u- \ ; ' ¦ . f AH|:

,l;, 1U n„.,., i;... equipamentos de ultima geragao, \mats till.1 , tli/ Abel. Outra dica i; . « *i» n- . ¦ v, •
,,v.. , os clientes de Wellington podem "•». » • fKBa^Zip Drive, com armazenamwto , , . p(C , FA Tv „. ... . VflHHHpP

de 100 Mb por disco, enquanto V Vi \ 
*"' l|t * ' 

Dt n i'Hui}(ton Batisiu. gtuihundo a vida com a hiswlacifo d^leiroeietrdnicos:^(e utiimagera^vop$a it/i^t tem nuiiio teinm* e tiitliwiro
..... i,..n,. ii,.i > i. .... i de 63 polegadas. que custa RS 11 'um humilhado disquete norma . . .  _____ .
,„.„ . .. ,. ' . , mil, pode ser substituida por um ¦¦nfffifMB !tem ! 44 Mb. Ja os adeptos do . .' HH'iJlklU'HH», „a.l „ .,„ ' projetor de video com tea moto- ;Macintosh podem gastar cerca de .... „ . . -0, . . _ _ _ _

li'Sff ^r10?' Alta 
ociosidade tecnologica

pecializaJo nos produlos da Ap- —^7^5 i
pie, Ricardo Serpa (ver tabela). luser fRS 750^' A lrT* 

°/ LUIS carlos ewald* sao do que acontece na pessoa fisica grafia com a mais moderna Nikon Por falar em manual, alguem eJ
Outros avancos de que os com EnJTlm'T-w Eu era um c"^'nhciro mecanieo quando mio seconsegue dimensionar (aparato altamente desejado por pro- tap.u de expliear eoino se iroca t>

amantes da tecnologia nao po- \ r ,a<?" mil rn i 
1 recem-formado. anos atras, quando. o produto do qual se tem necessida- hssionais). quando esse iniciantc \e- pneudopropriocarroOUseinstalari

del abrir mao sao os scanners. inn ,w' , 1/r, nin ii a0 visilar uma 8rande obra e acom" t'.comPfomc,cnfdo 
assim 0 rc,orno rola n;!° mcrecia nfm uma Xcreta- macaco ou se lira a calota? Duv.d«

file podem custar de RS 1^0 (de ,,, i, . „ .' / / t panhar a movimentacao de terra leita do investimento feito na sua aquisi- pois nao vai aprender nunca a tirar que alguem consiga trocar o pneu deJ
mao) a RS I 100 (de mesa) os rn 

especie de gravador de por um imumcrapiT da enlao ultima V«o. Este rctorno comprometido tan- lotos contra o sol]|se nao estudar um Citroen Volcane se nao tiver lido!
notebook s uue saem nor RS 6 mil • , 

C Ka,l!fos' ^uem ttui" geracao. com potentes motores dian- to pode ser medido pelo prazer nao bastante o assunto... 0 manual, o que. mcsmo lendo av
ou timers de RS M) nara ativar , 

'"tegrar totalmente seu com- ,eiro c traseiro, constatei que o motor desfrutado como pelo gasto made- Da mcsmo maneira, (odds que co- mstrucoes. e inacrcditavelniente dill-;
comnui id ir cm I >i'rmiivi 11 h putador ao sistema. basta com- traseiroestavasemfuncionar.com- quado. que por sua Vez tem um custo mecam a dirigir devenam inieiar por ciletrabalhoso..
ririos Hi lindn os inves'timenios Pn'r 

U- de rcpr^dl"'''10 e prometendo a produtividade previs- de oportumdade que deveria scr ava- um Fusca (isso nao significa dejeito Resla a assessoria de um amigc!
de lu\o como o nmuw diuifil (RS era.VU(;ao 

e llpar °„som do "1M Iu- Jndagando do operador, um peao ,iado nenhum. saudades do Itamar), para mcu viciado em ler manuais. a ta(
s- 

' , , / . h ,nKl'i' receiver . explica Wei- de obra mal qualificado para o servi- Quando se exige a compra de uma aprender a sair de traseira nas cunas ponto queldcomprar um tenis super
(RS nnf'i 4 H «aN 'm^ton' 1ue ""^menda as mar* co c muito menos para operar maqui- bicicleta de 21 marchas mas so se usa c saber controlar o carro, oportuni- incrementado. descobriu apos lerr'' 
(RS m 

cas Sony c Pioneer para os apare- na com tal tecnologia, obtive uma 2 ou 3 delas. esta se pagando pela dade que nao tera se comevar por um instrucdes. uma eharada que me in-!u,s( K> 1 Ihos e Bose para as caixas de rcsposta que me mostrou como sao ociosidade das outras. O mesmo BMW de mauricinho... trigava ha anos: que aqueles ultimo^Outro time capaz das maiores som. usados os equipamentos no dia-a-dia acontcce com o som surround instala- Fora essa necessidade de afirma- buntquinhos superiores onde o c.h
toucuras economicas pelo seu A josj.,s s, dj tambem dcste pais: "A<luclc mo,or nao scrvc do num cubicul° dc adolescente Vao propria, ou dos deseendentes. o darco parecia nao ter utilidade, servJ
hohby e o dos amantes da musica. insta|# hl)m (hea^ , pra nada. Estamos usando ele como adornado com pranchas e pMcrs... que se passa e uma preguica latente e para uma ultima lacada utili/ada col
que vao aposentaiulo seus ami- central de controle remoto caoaz 

esioque para reposigaode pecas... Os mais niodernos computadores. natural de ler o manual: ninguem usa moamortccedorparanaoien«bnarcj
gos aparelhos a medida em que de onerir nor riio infn vernr Aprendi, mais tarde, que a relacao 586. 686. c os futuros 86 da vida. mais do que 20"do que os manuais pcitodope i
ouvetli o canto de sereia de um n W [u^ 1 

* 
lisiologica e viciada do empreiteiro de usados apenas como maquina de es- dos telefones eelulares apresentam Com essa dica c com a alta tecnoJ

novo equipamento. A Sony tem V „ obr;ls publicas com os diversos go- crevcr ou para ouvir CDs. represen- como reeursos tecnologicos. Ai. justi- logia dos tenisagora devidamenteeo]
no mercado o Svstem LBTA 4')5 H J"; f1 , \ m*!10' v«n0S contratantes. sempre permitiu lam um absurdo desperdicio, no en- <a seja feita. a Telerj tem grande res- nhccida, resolve-se de vez o problem*
com dois equalizadores - um " 

S 
, , , l uma ociosidade tecnologica made- tanto todos os emergentes fa/em ponsabilidade, pois nao adiante de- dc tenis apcrtado e pcrmitc-sc que a-{

deles pre-programado para deter- v it monSo nos nn^n^,T«! 
""V' mCrCad° Ca,U0 qU^,{° dc SC mos,rar eom 0 "h,mo corar os codigos para usar tais recur- cammhadas do fim de semana sejan|

mmados tipos de musica — radio quc ha anosdomina o sctor. modelo sos se o telefone nao da linha, entra muito mais tongas... ]
,.,»m miMiiiSri i mr i m .muw in i i i ® ucontccido na pessoa ju- Alguns pais fazem questao de pre- na linha. Ja dissc isso uma vez, o 'professor do maiematica tmanceira dtimmotu para 0 uniSM,r'lv ro-dono d;l *0J«- ridica nada mais e do que uma exten- sentear seus filhos iniciantes em foto- Min.stro das Comunicacoes puc-r,o fI

Maravilhas sem fun^ao os gastos para se wawter linkado I

\dultos do qualquer geracao sc Ainda nao ha em nossas lojas, o Informdtlca: "mi" 'ngB<" 
portatil proictJlurpreendetn cada vez que se depa- que nao impede que muitos o tra- ¦ PC Pentium cm tela de ate15uhtm um lancamento tecnologi* gam na bagagem. 166 Mhz. 16 M de 

'|ar«i,ra "R3
Coqiw coisadedesenhoani- Muitos dos que \ao exterior memoria RAM. -—• 2.800(Josias)niado, \lguns desses produlos tambem podem irazer outras pe- hard disk de I.0S6 \ I • ¦ Hume ikenh'Jinaquclas lojinhas quenas maravilhas como a hand\- G. monitor de 15 I comnletn con*Alias. cam com tela de crital liquido-da polegadas. kit U 2r !fc,Ja palavta que abrc portas Sony ou o com CDs que multimidia A sole vidcoliserate pl ica de Mm.
jnamaco W o impacto .d.onuis som r/r ?,¦ nar T'a PrH

do M. ( D-R°M- plavcr 100 dM
pensamos naquelcs produlos que Us 

uvcs 0 ^uipamcnto ate vein acustica)fax mo- cos, toca-fitas du-:
das ainda nao irouveram Parar em no,ssa Praias- ma\ 

faba dcm & ^8.800 bps plo, toca-discos]
v ¦ i, rv decepcionando pela propria lalta de com vo/. placa de minidiv-n .• nlar-.ie liga a T\ tecnologia do Brasil Quem quiser. video dc 1V com 

l placaj
Na tela apare,vo icone do seu edi- por ,v,mpk, coniprar 0 mModdo mole c'tcciaX jlWiif 

^TTTmiP~ para concxao con;
tor de tex.o Aiucmacao 'Realida- mais 

avancado de telefone celular RS4 m. r • ^ ^ 7. , . . J , . . ^ 
o computador RS

de \ Gateway langou a TV que da Motorola, o Startec. nao contara m \ l , . c onterc» 'em equipamentos de mformattca. video, som e telefonia a dispositfo do consumidor 'hi-tech' -10 mil.
um computador. ou um compu- com a sccrctaria eletronica embuti- Tonrh^RS vtMViHrt->m',iir-» ">K^ l iVm^Ik«oju«ai _ Telefonia:
tador que e uma TV I ma tela dc da< M que a Tclcrj na0 opcra no |^ht 

6,\ idcomatica _S.- IM(Vertik J9-0460). Som: B Ce|ulares (Cell Center 542-j
pi polegadas que lambcm cum mo- sistema digital do anarelho O icito 1 Notebooks: Pentium 133 Mhz. ¦ Svstem LBTA 494 Sony: RS <444,
niter VGA pan PC. O mouse sem * ficar um'passo atris e adqutrir um 1 

^^rgoncmetti^ 
«m- 161Mb dc RAM. hard disk dc 2 1-200. Motorola Startec (com seatttoiho e 0 teclado do computador estao u,tc. que tem uvretana eletronica P1": llK)' c om mousc dlSlta': Gb. CD- ROM 6x. placa dc som ¦ Toca-fitas 750 Sony: RS 550. eletronica dieitai ): RS 3.490 Men

jntegrauos ao controle remoto da num sistema compativel com 0 de K -,H dc 16 bits. Windows 95 e Lotus ¦ CD player para carro Sonv torola Elite (com secretana clelv e voce ja uispoe Ue CD-ROM. riossa companhia tefcionica 1 hmcr para programacao do Smart Suite, bateria bivolt inte- 3107 para 10 discos: RS 780. ironical RS I 3"M »
***' s mai. ireic. nao con^utador RS ^ (Videomatka). fraJa:RS6000 ¦ CD 51 discos: fton^sgema , |n,„comunlcador.)ongo .ij

mmm. ioi nosiirii sao culpa do inosso atraso tecnoto- ¦ Microlone \oue director com ¦ Zip Drive de 100 Mb: RS 400. Randon. toca mais de >0 horas: cance- a partir de RS W < tmawma. (OIljvM-OiW gko. mxs social Uma pessoa de headphone: RS 30. Cada diM.~oa RS 35. RS 899 (Josias Studio 259-2519). locacao (Josias Studied^ •

n,. classe media pode comprar facil- ¦ Scanners dc mesa Stcsan I com ¦ Acesso a Internet: de RS 20 a TV e video: ¦ Videofone AT&T RS 5O0.
\2£8S£££S5Zt gsst^jsrg?* *»>«* xm•»
te. que pode ser tambem uma score- da cidade A deoeJooode vir de r' i yL tint pT^ 

J° ¦ MaciBtosh .Fnfonna 6230 ^ SL\60:RS600. longo akance: RS 380 com seci '

tana ou agenda eletronica. como >> tVd^tedSSdo^ 1 
12W DPI RS,MX Mh/. i6 NJ de mCmona RAM. ¦ Handycan Sonv CCDTR 330, tana eletronica RS250

fekinaster 2.(KXi. que pode passar oerceher due nao tem muiu cente ,B •mj^^ra HP iOO: RS 50. hard dvk de I G. fax modem de mm e zoom lOx. audio iu-ti RS Diversos:
seus dados dcarquivo para um PC Para quem hear...a que o videofone v^'i- Color _ de RS 500 2S 800 bps. CD- ROM 4x, mom- 1.150. ¦ Piramide - antral de control
O proprto tcclado do icktonc c u^* m.^ mi coinunic«i com outro un&fciho "... ^ polc^uiLi^, com »i 8 \ idcob>cr Pioneer RS 50. reniotoi RS i-345 tiktetss Studio^ 4
do pan Jictur as informaciH^ mual * Cadeira crgononictnca: RS Internet: RS 2.450. I Projetor para telao: Sharp, ¦ Baba efctronka Sony: RS 130 
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alto custo

¦ Atualização com os últimos lançamentos tecnológicos de uso pessoal consome muito dinheiro e requer auxílio de especialistas»
Km quanto tempo você acha toca-discos, dois ávks com auto '>• "  - sa^radesouzaí

que será possível encontrar na lo- reverse e cd player carrosel. O
ja da esquina um telefone que aparelho, com exceção do loca-
transmite também imagens? Pode discos, é uma peça única, queser surpresa para alguns, mas pode ser operado por controle
fato e que o videofone já pode ser remoto (RS 1.200).
comprado na mesma loja que Segundo a empresa< 0 jnlem.vende um telefone de disco. Nao |0 entre os lançamentos tem di-
s;| j,oa ^.ue as Vllrines esta0 t0" minuido cada vez mais. "Aposta-
mudas pelos ulimos lançamentos mos majs na propaganda boca-a-tecnologicos. Ha uma legião que boca. Investimos nos nossos ven-esta sempre esperando para que dedores para que eles expliquem
seu atual celular, aparelho de som detalhadamente os lançamentos".ou computador se torne a penulti- explica Maurício Martinez, coor-
ma palavra em tecnologia. Para denador de promoção de vendas
eles, vale qualquer sacrifício no da Sony
bolso para estar sempre na moda. • . , ,... Nao existe prova maior de de-

Se o assunto lor inlormatica, dicaçào à atualização tecnológica
manter-se atuaii/adoéquase uma do que ter um honte theater. O
utopia, dada a velocidade dos su- conceito conjuga o que há de me-
cessivos lançamentos. Mas para nlor em aparelhagens de vídeo e
quem quer ter o gostinho de estar áudio, tranlbrmando um cômodo
em dia com a tecnologia, nem que da casa numa espécie de cinema,
seja por alguns meses, o colunista mas com possibilidades e defini-
DoTcirína» l*JiDO çòes de som e imagem incompa-
BRASIL Abel Alves aconselha ráveis. O audiólilo e especialista
para liso doméstico um Pentium em honte theaters Wellington Ba-de 100 Mh/. com memória RAM |jsta ganha a vida instalando es-
de l(t Mb. 1,6 Gb de Hard Disk, ses paraísos sensoriais em casas
placa de vídeo de I Mb. mullimi- de gente que não mede esforços
dia, e modem de 28.800 bps. — nèm dinheiro — para ficar
impressora pode ser uma jato de satisfeito.
tinta, pois a laser não compensa D . . •_ . , i • i i- ¦ 'ara montar uma es ação compelo preço e a colorida lica ainda • , ... v' • ,|j_ .Lj  equipamentos de ultima geraçao,tiiiiis Liiiii , di/. Anil. Uutrii dtui i; » , i \\t ii* . *

v */;« . os clientes de Wellinuton podemo Zip Drive, com armazenamento ,,  , Dt „ ia tmi. ma mi. i gastar cerca de RS 30 mil. A TVde 100 Mb por disco, enquanto 5.íi i . i>c ,,M.i< h..niiir>.. i x i, , „ de 63 polegadas, que custa RS 11um humilhado disquete norma •« . .i u . . ii i, kiL ,¦ I . , mil, pode ser substituída por umtem I 44 Mo. Ja os adeptos do • , . •, .
\i. , i,.,, i... , projetor de vídeo com te a moto-Macintosh podem uastar cerca de , . ¦ .... .
RS 15IK) c raonlar n conllguraviio 1"
mfculu pelo colunista do JB «"J"s' Ms,;' 

,RS 
17 "»' 0 #"

[Kcialiíailo «» produtos da Ap- "" £ T?'""/ 
m

Ri.. k,i. cassete de 7 cabeças, um vídeo
plt, Ricardo oerpa ^cr tabela). i /dc tça\ ¦ j* i' laser (RS 750), áudio surround

Outros avanços de que os com cjnc0 p0nt0S dc som, recei-
amantes da tecnologia não po- VtT (RS 2 mi|), CD player paradem abrir mao sao os scanners, mo discos, toca-fitas duplo, mi-
que podem custar de RS 350 (de ni-disc — espécie de gravador demao) a RS 1.100 (de mesa), os CD — e toca-discos. "Quem 

qui-noicbook s. que saem por RS 6 mil ser integrar totalmente seu com-
ou tnners de RS 50 para ativar putador ao sistema, basta com-
computador ein determinados h|| pntr as placas de reprodução erarios. Ha ainda os investimentos gravação e ligar o som do multi-de luxo. como o mouse digital (RS mídia ao receiver". explica Wel-

n^,,?11'1' cílmoasca.l'e!" lington, que recomenda as mar-ras (RS 10) e teclados ergonomi- cas Sony e Pioneer para os apare-
COs(RS 100). I|10S e gose pflra as cajxas c)e

Outro time capaz das maiores som.
loucuras econômicas pelo seu a i c. j- . ..
i..,,,,,.; w. „ A Josias Studio. que também»mW»r e o dos amantes da musica. / ,/ . ., instala Iwme theaters, tem uma
que vao aposentando seus anil- a , •' . . central de controle remoto, capazeos aparelhos a medida em uue . ¦ e* „' , . , , de operar, por raio tnfra-verme-ouvem o canto dc sereia de um h „ t\i . ,

 . t. lho. TVs e outros aparelhos deno.» «1„ paawtto. A Sony terá , dl| „A ; 
;

ao mercado o Systca, LUTA 4M J, Jos c|lf„u,s 4 dc íhsk „„„com dois equali/adores um mas tem gente de classe média quedeles prc-piogramado paia deter- vaj montando aos poucos seu lio-
minados tipos de música radio dw theater'. conta Josias Cordei-
com memória para 30 emissoras, ro. dono da loja.

II ellington Batista: jjétliaiido a vida com a instalação de elctroeletrònicos de última geração para quem tem muito tempo e dinheiro

Alta ociosidade tecnológica

são do que acontece na pessoa física
quando não se consegue dimensionar
o produto do qual se tem necessida-
de, comprometendo assim o retorno
do investimento feito na sua aquisi-
çào. Kste retorno comprometido tan-
to pode ser medido pelo prazer não
desfrutado como pelo gasto inade-
quado, que por sua vez tem um custo
de oportunidade que deveria ser ava-
liado.

Quando se exige a compra de uma
bicicleta de 21 marchas mas só se usa
2 ou 3 delas, está se pagando pela
ociosidade das outras. O mesmo
acontece com o som surround instala-
do num cubículo de adolescente
adornado com pranchas e posters...

Os mais modernos computadores.
586. 686. c Os futuros 86 da vida.
usados apenas como máquina de es-
crever ou para ouvir CDs. represen-
iam um absurdo desperdício, no en-
tanto todos os emergentes fazem
questão de se mostrar com o último
modelo.

Alguns pais fazem questão de pre-
sentear seus filhos iniciantes em foto-

grafia com a mais moderna Nikon
(aparato altamente desejado por pro-
llssionais). quando esse iniciante xe-
reta não merecia nem uma Xcreta.
pois não vai aprender nunca a tirar
fotos contra o sol. se não estudar
bastante o assunto...

Da mesmo maneira, todos que co-
meçam a dirigir deveriam iniciar por
um Fusca (isso não significa de jeito
nenhum, saudades do Itamar), para
aprender a sair de traseira nas curvas
c saber controlar o carro, oportuni-
dade que não terá se começar por um
BMW demauricinho...

Fora essa necessidade de afirma-
cão própria, ou dos descendentes, o
que se passa é uma preguiça latente e
natural de ler o manual: ninguém usa
mais do que 20% do que os manuais
dos telefones celulares apresentam
como recursos tecnológicos. Ai. justi-
Ca seja feita, a Telerj tem grande res-
ponsabilidade, pois não adiante de-
corar os códigos para usar tais recur-
sos se o telefone não dá linha, entra
na linha Já disse isso uma vez. o
Ministro das Comunicações

LUIS CARLOS EWALD*
Eu era um engenheiro mecânico

recém-formado. anos atrás, quando,
ao visitar uma grande obra e acom-
panhar a movimentação de terra feita
por um inotoscrapcr da então última
geração, com potentes motores dian-
teiro e traseiro, constatei que o motor
traseiro estava sem funcionar, com-
prometendo a produtividade preus-
ta. Indagando do operador, um peão
de obra mal qualificado para o servi-
ço e muito menos para operar máqui-
na com tal tecnologia, obtive uma
resposta que me mostrou como são
usados os equipamentos no dia-a-dia
deste pais: "Aquele motor não serve
pra nada. Estamos usando ele como
estoque para reposição de peças..."

Aprendi, mais tarde, que a relação
fisiológica e viciada do empreiteiro de
obras públicas com os diversos go-
vemos contratantes, sempre permitiu
uma ociosidade tecnológica inade-
quada, fruto de um mercado cativo
que há anos domina o setor.

Lsse fato acontecido na pessoa iu-
ridica nada mais é do que uma exten-

Por falar em manual, alguém e!
capaz de explicar como se troca i>
pneu do próprio carro ou se instala oj
macaco ou se tira a calota? Duvido!
que alguém consiga trocar o pneu de!
um Citroen Volcane se não tiver lido!
o manual, o que. mesmo lendo av
instruções, é inacreditavelmente dilk
cile trabalhoso..

Resta a assessoria de um amigà
meu viciado em ler manuais, a taf
ponto que ao comprar um tênis super
incrementado, descobriu após ler ,i^'
instruções, uma charada que me in-l
trigava há anos: que aqueles últimos
buraquinhos superiores onde o ca-»
darço parecia não ter utilidade, servi}
para uma última laçada utilizada co-j
mo amortecedor para não tCnsionar cj
peito do pe

Com essa dica e com a alta tccnoj
logia dos tênis agora dev idamente co-j
nhecida, resolve-se de vez o problema
dc tênis apertado e permite-se que a-»
caminhadas do fim de semana sejanf
muito mais longas... I
'Professo' de matemática financeira U.(
PUC-Rio '

Maravilhas sem OS CASTOS PARA SE MANTER LINKADO

\dultos de qualquer geração se
surpreendem cada ve/ que se depa-
him com um lançamento tecnológi-
Co que pareci coisa de desenho ani-
mudo, Alguns desses produtos já
são encontrados naquelas lojmhas
encantadas: as importadorav Aliás,
hsa é a palavra que abre portas
p.tr.i os sonhos de qualquer tecno-
maníaco. Nessas lojas, o impacto
com o> produtos trazidos ao merca-
do nacional só nào e maior quando
jKnsamos naqueles produtos que
tias ainda não trouxeram

Você chega em eavi e liea a I \
Na tela aparece o ícone do seu edi-
lor de texto Aiucinação? Rcalida-
dc \ Gateway lançou a TV que e
um computador, ou um compu-
tador que e uma TV t ma tela de
31 polegadas que também e um mo-
nitor YCiA para PC. O mouse --cm
fio e o teclado do computador estão
integrados ao controle remoto da
TV e você ja dispõe de CD-ROM.
Iax-modctn e \\ mdows 95. Para ter
e-si maravilha, ligue para a Infor*
máxima. (011) 9544)790

O avanço tecnológico do^ telefo-
nes tem multiplicado as funções de
intuitos ckiroeletrònicosos como e^
te. que pode ser também uma sccre-
lana ou u^cnJu clctrônicui. como o

Ainda nào ha em nossas lojas, o
que nào impede que muitos o tra-
gam na bagagem.

Muitos dos que vão exterior
também podem trazer outras pe-
quenas maravilhas como a handv-
cam com tela de erital liquido-da
Sony ou o video laser com CDs que
comportam ate três filmes em sete
idiomas selecionáveis.

Mas é preciso ter cuidado Mui-
ias vezes o equipamento até vem
parar em nossa praias, mas acaba
decepcionando pela própria falta dc
tecnologia do Brasil Quem quiser,
por exemplo, comprar o modelo
mais avançado de telefone celular
da Motorola, o Startec. nào contara
com a secretária eletrônica embuti-
da. já que a Telerj nào opera no
sistema digital do aparelho. O jeito
é ficar um passo atrás e adquirir um
Elite, que tem xxrct.irij eletrônica
num sistema compatível com o dc
IlOssa companhia telefônica

Alguns casos mats tristes nào
são culpa do nosso atraso tecnolo-
gico. mas social l ma pessoa de
classe média pode comprar fácil-
mente um videofone por cerca de
RS 500 cm algumas lojas do ccniro
da cidade. A decepção pode v ir de-
pois Ja instalação, quando você
perceber uue nào tem muita ccnte

130 (Vertik 239-0460).
Notebooks: Pentium 133 Mhz.

16 Mb dc RAM. hard disk dc 2
Gb. CD- ROM 6x. placa dc som
dc 16 bits. Windows 95 e Lotus
Smart Suite, bateria bivoit inte-
grada: RS 6.000.

Zip Drivc de 100 Mb: RS 400.
Cada disco a RS 35.

Acesso a Internet: de RS 20 a
RS 30 por mês

Macintosh Pcrlorma 6230 ~5

Mh/. 16 M dc memória R.AM.
hard disk de l G. fax modem de
28.800 bps. CD- ROM 4x, moni-

Som:
Svstem LBTA 494 Sony: RS

1.200;
Toca-fitas 750 Sony: RS 550.
CD player para carro Sony

3107 para 10 discos: RS 780.
CD 51 discos: Pioneer, sistema

Randon. toca mais de 50 horas;
RS 899 (Josias Studio 259-2519).
TV e video:

\ idcocassete Sonv sete cabeças
SLV 60: RS 600.

Handycan Sony CCDTR 330,
8 mm e zoom lOx. áudio hi-fi RS

Seu Bolso
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Encontro na livraria mais 
próxima.

O Pulo do Galo e Pequeno Manual da Etiqueta Sexual sào dois lançamentos da Editora Objetiva )

que estão juntos esperando por você em todas as livrarias. Sào dois livros inteligentes, divertidos (
bem-humorados que falam da barra enfrentada pelo homem descasado e de como uma mulher

adulta e liberada deve se comportar na cama e fora dela. A ao perca. Sua biblioteca estava precisando J ^
de uma história com final felizi O Pulo do Gato Marcus Barros Pinto - RS 15.00 - 148páginas. A D I C T I VA
Pequeno Matinal da Etiqueta Sexual - Rosangela Petta e Patrícia Zaidan - RS 16.80 - 204páginas. U D J L I M A

Nas livrarias ou
[x4o [>ixjuc-Objcii\a

(>8X>-22 44 (1(1
Upacúo Gratuita



Saques em caixas eletrdnicos: larifcii aincki nos valores aminos, a esptra de uma acotnodiu'do do mercado e definiido da concorrencia

conta, o correntista ainda tera que BB chegou a afirmar com todasas -¦-* *» l A» lr, • p
pagar a CPMF outra vez. Ou seja, letras: "Curto 

prazo ja era". JtSancos nao detmiram politica de taritas
o banco ganha, o governo ganha A epoca em que as contas re- 1.

muneradas estiveram em i Abio AJLVks
no zero periodo dc 0 _

xo do do que dar Movimenta<$o Financeira ^
resume (IPMF). de 0,25%, que ;'! 

'"

uma conta remunerada a 6

por com da aplica$o chegou . ,'u, 
'

coincide
fiz as contas, mas atuatio mo

Ricardo Marquoa — 30/1/96
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Arquivo

B ander Bustos quer estender a redução tki mdta a todos os srn iços

Cálculos indicam que correntistas devem perder mais com dinheiro aplicado que guardando as economias debaixo do colchão
Fernando Ratwlo

LARISSA MORAIS
. A entrada em vigor da Contri-

buição Provisória sobre Movi-
mentação Financeira (CPMF),
entre o fim de novembro e o início
de dezembro, deverá inviabilizar a
permanência das contas remune-
radas, que desde o início do ano
voltaram a fazer parte do cardá-
lio de aplicações dos bancos. Esta

: a conclusão do matemático fi-
nanceiro José Dutra Vieira Sobri-
nho, que a pedido do JORNAL
DO BRASIL calculou o nivel de
rentabilidade da aplicação a par-
tir da cobrança do novo imposto,
de 0,20% sobre a movimentação
financeira.

Segundo seus cálculos, para
que esse fundo de curto prazo não
dê prejuízo ao correntista — ou
seja, sofra uma taxação maior que
sua rentabilidade —, o dinheiro
precisará ficar aplicado por, no
mínimo, 15 dias. isso se a rentabi-
lidade líquida da aplicação per-
manecer no patamar médio de
0,40% ao mês.

José Dutra explica os cálculos.
Quando o dinheiro do correntista
sair da conta para ser aplicado,
sofrerá uma taxação de 0,20% —
a cada RS 1.000 aplicados são
cobrados RS 2 de imposto. Como
o rendimento liquido de uma con-
ta remunerada por quinze dias
também está no patamar de
0.20%, não haverá qualquer ga-
nho. E para retirar o dinheiro da
conta, o correntista ainda terá que
pagar a CPMF outra vez. Ou seja,
o banco ganha, o governo ganha
duas vezes e o contribuinte paga."Para ficar no zero a zero, é
melhor guardar o dinheiro debai-
xo do colchão do que dar dinheiro
aos bancos", resume a psicanalis-
ta Suely Carvalho Alves, que
mantém uma conta remunerada
no Banco Boavista desde o inicio
do ano e atualmente não chega a
lucrar por mês R$ 5 reais com a
aplicação."Ainda não fiz as contas, mas

imagino que com a CPMF, esse
tipo de investimento vai caducar
se as regras não mudarem", diz o
pequeno empresário Roberto
Santiago Ribeiro.

O matemático José Dutra con-
corda. Ele acredita, por exemplo,
que os bancos deixarão de aplicar
o dinheiro dos clientes automati-
camente, como tem sido feito
atualmente. "A conta remunera-
da só será interessante para quem
puder deixar o dinheiro aplicado
por um mês. Nesse caso, a aplica-
ção vai render apenas o suficiente
para cobrir o desconto da CPMF.
Só que, com esse prazo, a pessoa
pode fazer aplicações mais rentá-
veis, como os fundos de investi-
mentos, os CDBs e até a caderno-
ta de poupança", afirma.

Os bancos ainda não têm uma
posição oficial sobre o assunto.
Muitos deles, como o Banco Boa-
vista, o Banco do Brasil e o Ba-
merindus, voltaram a oferecer os
fundos de curto prazo com resga-
te automático no inicio do ano.
No dia 16 deste mês, o Bradesco
passou a oferecer o mesmo pro-
duto para todos os clientes que
não se opuseram formalmente. O
banco ainda não tem um balanço
de que percentagem dos correntis-
tas aprovou a idéia. O falo é que
já é esperada a desistência de mui-
ta gente por conta da cobrança do
novo imposto. Uma gerente do
BB chegou a afirmar com todas as
letras: "Curto 

prazo já era".
A época em que as contas re-

muneradas estiveram mais em al-
ta coincidiu com o período de
cobrança do Imposto Provisório
sobre Movimentação Financeira
•(IPMF), de 0,25%, que funciona-
va exatamente da mesma maneira
que a CPMF. A diferença é que,
em 94, a inflação chegou a mais
de 30% ao mês e a rentabilidade
diária da aplicação chegou a ul-
trapassar 1% ao dia. Hoje, po-
rém, a situação é outra.

Saqiws em caixas eletrônicos: tarifas ainda nos valores antigos, à espera de uma aconuxlaçào do mercado e definição da concorrência

Bancos não definiram 
política 

de tarifas

mHIÍ I
José Dutra: contas na ponta do lápis indicam perdas com a CPMF

i Amo alvis
SÂO PAULO — Quase um mês

depois da liberação da cobrança
das tarifas bancárias pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN), os
clientes ainda não sentiram no boi-
so o peso da concorrência entre as
instituições financeiras, fi que não
está claro ainda qual será a política
da maioria dos bancos cm relação à
cobrança de serviços bancários, co-
mo emissão de cartão magnético ou
a transferência de fundos por or-
dem de pagamento. Por enquanto,
grande parte dos bancos tem man-
tido a tabela em vigor há algumas
semanas, com preços ainda bastan-
te salgados.

O Banco Real é um dos poucos
hancos de varejo que já anunciou
uma redução de tarifas. Segundo o
diretor-geral do Real. Rcnè Aduan.
a nova tabela entrou em vigor no
último dia 19 e reduziu a tarifa do
cheque avulso, por exempo. em
quatro vezes, passando de RS 6.00
para RS 1,50. A emissão do segun-
do talão de cheque caiu de RS 6.S0
para RS 4. "Estamos 

preparados
para a competição", disse Aduan.
Embora em alguns serviços a redu-
ção de preço tenha sido significati-
va, o Banco Real praticava uma
das maiores taxas pelos serviços
praticados. O que aconteceu agora
é que o banco vem cobrando tarifas
dentro da média dos maiores ban-
cos de varejo.

O Bradesco informou, através
da assessoria de imprensa, que não
ha previsão para mudança na poli-
tiea tarifaria. A tabela em vigor em
julho foi mantida para agosto. No

Itaú, a tabela em vigor também
ainda è a de julho. O Unibanco,
com preços desde o final de junho,
não informou qual será a sua estra-
tégia em relação às tarifas.

Já o Excel-Econômico vem man-
tendo a tabela de preços pelos
serviços bancários desde o dia 2 de
maio deste ano, quando reabriu as
suas portas ao publico. Segundo
Waldir Martins, superintendente de
desenvolvimento de produtos do
Excel-Econômico, o banco esta
avaliando a possibilidade de redu-
ção de tarifas. "Isso vai depender
de como será a política praticada

pelos outros grandes bancos e tam-
bém se uma redução de tarifas pode
se adequar aos custos dos servi-
ços", afirmou. "No 

geral, vamos
tentar acompanhar o movimento
dos principais bancos do merca-
do", disse.

Embora os grandes bancos te-
nham mantido suas tabela de pre-
ços dos meses anteriores ou anun-
ciado alguma redução, os consumi-
dores temem que a liberação da
cobrança das tarifas resulte num
custo maior. Ou pelo aumento das
tarifas ou pelo maior número de
serviços que passam a ser tarifados,

como por exemplo a cobrança do
primeiro talão de cheque, hoje isen-
to.

Uma pesquisa feita pelo Sindica-
to dos Bancários de São Paulo con-.
cluiu que cada correntista gasta; em
média, RS 164.45 por ano com os
serviços bancários Isso resulta
num valor de RS 6.5 bilhões de
tarifas por ano que os bancos urre-
cadam de aproximadamente de 40
milhões de correntistas. O sindicato
calculou esse número com base nu-
ma cesta média de 12 produtos
mais utilizados pelos clientes, como
cheque especial.

0s pregos dos servigos

Bradesco Real Itaii Unibanco Excel-Eco.
T*Ho de cheques

20 lolhas (2V' no m&s) 3.20 4,00 3.90 0.26(l| 4 00

Cheque
Avutoo 1.35 1.50 0 30 5.50 3.40(2]
Aomimsirativo 12.00(3! 14 6! 20,00 12.00(4) 7.60(5)
Oevoivioo 16) 4 55 9.45 4?1 9.00 6.00
Suslaao jtolha)  4.90 6.50 3 70 7.00 4,90
Manu: comamativa 1000 10 00  10.00 20.00 16,00
Cheque capgclal (7) 8_35 1£60 2 50(81 19_00  1500

Servifos eietrdnico*
E»»alo terminal 19)  0.90 0.80 0,85 1,20 1 00
Eitrato via to» 080ii0l 0.90 0.56(11) 0,80(12) 1 50
Saqut) oletrftnico • 0 80 1.10 i.io
CarHomagnttico 4 65 4 50 4_50 6 60 5,00
Trinifer. fundot
0. depgto.joutra praca) 12,00  16 24 1280(13) 20 00 7.60, ui
Ob»: t it custo itrf *' j JO totfuii. ¦' WW mmtmo, iJ> dvfrito om cont6 cvrroot* * vittor mtntmo, <>- i. 'i mmimo. !- *f.."' M.1 /]{ f ;itdrifrf fr rmf»5fr,'i/ (fl v,f tot minima ;9) 5**<7 ur\fo t>%tr&to no pfM/O lit* ¦ WI nun s (h' u»" i?or svrtiAnn no hof.lfto <?«i* /V» ,)<t fin tit)vAior mtmmo. valor mtmmo; (13) valor minimo. i iff vjior mintmo
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pode pôr 

fim às contas remuneradas

Ricardo Marques — 30/1/86

credito, ou financiamento. As esco-
Ias. por exemplo, resistem a redu-
ção da multa e argumentam que as
mensalidades não caracterizam a li-
beração de crédito Mas alguns
Procons consideram o preço das
mensalidades embutido a um custo
financeiro, ja que è anual e dividido
em prestações.

Para acabar com esse cabo de
guerra, o secretário de Direito Eco-
nòmico do Ministério da Justiça.
Aurélio Wander Bastos, está elabo-
rando um parecer técnico que pre-
tende enviar ao presidente Fernan-
do Henrique Cardoso na qumta-fei-
ra. O documento vai propor a m-
clusão da lei no artigo 51 das
clausulas abusivas, estendendo a re-
duçâo da multa ao fornecimento de
todos os produtos e serviços

No âmbito do legislativo, três
projetos de lei do senador Franceh-
no Pereira (PFL-MGl em tramita-
ção na Comissão de Constituição e
Justiça do Senado, acabam com
qualquer dúvida sobre a cobrança
da multa, que passaria a valer tam-
bem para os tributos e tarifas públi-
cas. Assim que receberem o parecer
do relator, senador Bernardo Ca-
bral (PFL-AM>. os projetos serão

apreciados pela comissão e encami-
nhados ao plenário da Casa

Fnquanto isso. o consumidor
continua perdido sobre os direitos
que deve reivindicar, e os Procons
acabam seguindo uma linha própria
de interpretação da lei. "Ao meu
ver. também estão incluídos os pia-
nos de saúde, mensalidades escola-
res e tarifas públicas, mas ficam de
fora os condomínios e tributos,"
afirma Elisa Martins, coordenadora
do Procon do Distrito Federai

Segundo Lliu. alem de ambigua
.1 lei não impede que empresários
procurem compensar a redução da
multa com outras penalidades, FJa
citou como exemplo um contrato de
aluguel da Paulo Octávio Imobiiiá-
na. apresentado por uma locatária,
em que o atraso no pagamento im-
plica não só a cobrança da multa e
dos jure» de mora (I %), corao tam-
bem uma taxa de 20V relativa aos
honorários de advogados, mesmo
sem dar inicio a qualquer processo
iudicial "Tenho também escutado
boatos de que o comércio pretende
aumentar as taxas de juros para
compensar a multa mais barata",
afirma.

A coordenadora do Procon-DF

Lei 
que 

reduz multas confunde consumidor

não acredita que a lei possa estimu-
lar a inadimplência nos pagamentos
e vê como motivo dos atrasos os
propnos preços exorbitantes prati-
cados pelas empresas. Nâo è o que
pensa o presidente da Federação
Nacional das Corretoras de Imo-
veis. Marco Aurclio Faria, l ie con-
sidera inevitável o aumento no nu-
mero de devedores, mas acha que a
lei serve dc atrativo "e deve contn-
buir para uma maior procura por
imóveis".

Menos otimista, o presidente da
Confederação Nacional dos Estabe-
lecimcntos de Fnsino. Roberto
Dornas, disse que a lei só vai esti-
muiar os maus pagadores. "Esta-
mos cansados de ver pais dc alunos
com o carro do ano na porta da
escola e sem o menor constrangi-
mento de atrasar as mensalidades"

Dornas informou que vêm sendo
estudados mecanismos para que as
escolas possam se resguardar no fu-
turo. entre eles, a eugéncia de um
fiador na hora da matricula. Quan-
to a multa, continua orientando a
cobrança dos IO*», mas explica
Ljui. 3s CSCOÍ3S v|uc quiserem, po-
dem adotar os sistema progressivo
de .033% ao dia. para pesar menos
no bolso dos pais

¦ Ambigüidade

ajuda empresas a

lesarem clientes

FRANCtSgt) MARQfl S
Agencia JB

Brasília 
tm vigor há me-

nos de um mês. a lei que redu/
para 2% a multa por atraso nos
pagamentos de contas e contratos
transformou-se numa dor dc cabeça
para os órgãos de defesa do consu-
midor. os Procons. São muitas as
reclamações contra empresas que
continuam cobrando os 10% habi-
tuais. Mas até que ponto o cidadão
está sendo lesado, uma vez que a
própria ki não define claramente
sobre em que tipo de cobrança inci-
dc os 2%?

O artigo 52 das cláusulas abusi-
vas do Código de Defesa do Consu-
midor — que sofreu a modificação
— ê considerado ambíguo, pois
permite interpretações diferentes ao
limitar a multa para o "fomecimen-
to de produtos ou serviços que en-
volvam outorga de credito, ou con-
cessão de financiamento"

O problema e chegar a um açor-
do sobre o que è uma outorga de

'

?
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ma umnanco . txpiica ueraiao J « ' concede)- ocredito. disse um cm- L'-conomico, suhiu para 31 mil
Fravaglia, dirctor exccutivo e res- presurio que prefere nao se idenli- contas, cm agosto passado.
ponsavel pelo processo dc migravao niento satistatorio. "Hies estavam interligados coni us etapas da fu- Com o cartao magnetico, e pre- ficar. 0 reflexo disso e que a ugen- Apesar de ter o seu limile de
das agencias. A partir destc fim de incomunicaveis", diz. "Nao lenho sao. Em um primeiro niomento. os ciso ficar atento. Se o novo cartao c'a instalada no shopping mais credito do cheque especial reduzi-
scmana, o Unibanco passant u con- sido atendido pelo Unibanco por- servi<;os mais usados, como consul- Unibanco, com novos numeros, for movimentado de Salvador nao do e pcrder RS 5 mil em agoes,
trolar mais 91 agencias, restando que os sistemas nao estao unifica- tas de saldo, extratos e saques, lb- utilizado uma unica vez, o antigo. realizou uma unica operncao de Antonio Morcira da Silva, 50
477. Travaglia garante que em feve- dos. Agencia do Unibanco e nada ram unificados. Com o cartao fan- cuja validade e de 30 dias a partir credito durante dots meses e a anos, proprietary do restaurante
reiro de 97 todo o processo migra- Para m'm ^ 11 niesma coisa", con- tasja Unibanco (no uual so mudou rnigra<;ao, ficara retido pelas gerencia foi substituida ires vezes. mais popular de Salvador, conti-du'l::a". 
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Queixas —Enquanto nacala- Justiea e cliente do cx-Nacio'n il es- 
VIIllentaV°es scm niaiores proble- Enquanto a rede Nacional e ab- gao nao e diferente. As empresas um gerente amigo e enquanto

da da noite o cliente Nacional e de sem S(,u car(.-l0 m^fnitico desdc mas' ^as "ara Pa£ar 0 carta0- ^ra" :>orVH'a'rcstani ttu5as opcoes para passarn por um periodo de enxu- existir o Economico estou la. Eu
fato adotado polo novo dono, na tentou faze'r um'saque no Uni- vag''a recon'1ece Muc 0 problema os clientes que estao no meio do gamento das despesas e cada van* me apeguei muito ao banco", dis-
balburdia do dia algumas pessoas ^||Kp jq Moras scmana passada exisle. "Temos tido ocorrcncias Ire- caminho da migraviio. A jornalista tagem oferecida pelos buncos esta se. 0 escriior Jorge Amudo e Ze-
se confundem e reclamam dos no- »Mamjaram vollar cm tres dias qucntes desse tipo, mas os clientes Flavia Brunl c seu murido passani sendo cuidadosamente analisada. lia Gattai tumbem continuum lir-

na Pr6Pria °u em cinco na estao sendo ouvidos". justifica. 0 Por >«»• Titulares de uma conta- Os dingentes das industry afir- mes no Excel-Economico Mas o
Jun or. 3. anos, ainda nao teve sua mjnha 

para retjrar 0 carUb mas , , * ¦ conjunta do Nacional na Gavea. mam que outros buncos oferecem minor apoto vem do senudor An-
contu migradu para o novo sistema, ^ tenho tcmpo« di/ explicando cohriH0c de client^ oue n io 1ue Ja c Unibanco, Flavia conta vantagensque nem mesmooanti- tonio Carlos Magalhues. que
o que tecnicamente o define como cartao ficou nreso na Tiiuci cobrados juros dt clientes que nao m |n,in go Economico oferecia. A Cope- mantem seus depositos pessoais e
cliente do 415. c6digo para o antigo sua aRencia e no Meier e trab ilhu' eonseguirum saudur seus debitos ^ . ' '. ' . ne-Petroquimica do Nordeste S/ das empresas da sua famUfil

n^ ppro^s dc- inwmpaUbiHda- 
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f^cando^de matis auuLis^ "^'ca^iu tevou setc meses plane- era automitico." tXintro de 30 dias Bancarios. Jose Ferreira, que e fun-

disserain que vao estornar o dinhei- "Nossofocoe por concentracao Assim que a agencia e transleri- que tudo llque em ordem. "Para se ^
ro da minha conta", diz, temendo geografica. por isso estamos privile- da. o novo cartao. com as novas migrar uma unica agencia temos
provaveis juros sobre as despesas giando as agencias que detem 80% agencia e conta-corrente, assim co- 5TO opera?oes envolvidas. da^sim- q.wu
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dos do Nacional continuam tendo para cobranca do Visa", justifica

Ivan, que ligou para o Unibanco larao parte do Unibanco. tiverem circulando. As senhus dos que todos os clientes recebem co-
130 Moras, nao obtcve um atendi- Os problemas dos clientes estao clientes tumbem forum muntidus. municudo antes das modificavoes. Antonio da Silva, clicnte do Economico ha 21 anos, mantem-se fwl
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È Migração de

agências prejudica
o atendimento

Fusão não

convenceu

correntistas

A, a maior central de matéria-pri-
ma do pais. ficou com RS 13 mi-
lhòes retidos durante a interven-
çào e aindu continua cliente do
Excel-Econòmico. A perda foi
contabilizudu no balanço do ano
passado e. neste semestre, lançudtt-
como lucro.

Os comerciuntes. que no inicio
do uno estavam confiantes na no-
va direção do Econômico, agora
estão cautelosos. Os gerentes das
agências foram substituídos e a
relação do cliente com o banco
deixou de ser tão familiar como
eru nu gestuo de Ângelo Culmon
de Sú, quando o crédito era libo-
rudo com um simples telefonema.
Não estú sendo fácil convecer os
clientes baianos, acostumados
com as camaradagens dos geren-
tes, que não é correto conceder
um crédito sem o preenchimento
de um cadastro. O dono de uma
das maiores redes de lojas de cul-
çádos da Bahia não gostou do"excesso de exigências", decidiu
sacar todo seu dinherio do Excel e
depositou na Caixa Econômica
Federal.

Incremento — A procura
pelos bancos oficiais aconteceu
principalmente nos primeiros me-
ses da intervenção. As agências do
Banco do Brasil tiveram um in-
cremcnto de 4!<"o no volume de
depósitos a vista de julho de 1995
até julho deste uno, e os depósitos
u pruzo cresceram 6S% no mesma
periodo. O banco abria uma nié-
dia de 10 mil contas por mês, na
Bahia. Após a intervenção no
Econômico, subiu para 31 mil
contas, cm agosto passado.

Apesur de ter o seu limite de
crédito do cheque especial redu/i-
do e perder RS 5 mil em ações,
Antonio Moreira da Silva, 50
anos, proprietário do restaurante
mais populur de Salvador, conti-
nua fiel ao Econômico. "Abri mi-
nha conta há 21 anos por causa de
um gerente amigo e enquanto
existir o Econômico estou lá. Eu
me apeguei muito ao banco", dis-
se. O escritor Jorge Amado e Ze-
lia Gattai também continuam fir-
mes no Excel-Econòmico. Mas o
maior apoio vem do senador An-
tonio Carlos Magalhães, que
mantém seus depósitos pessouis e
das empresas da sua família.

Salvador

ISABEL CLEMENTE

José Luís Mendes de Barros, 34
unos, podia ser muis um cliente
saindo da Agência Unibanco, na
Avenida Rio Branco, Centro do
Rio, se não fosse vitima pela segun-
da vez das fusões bancárias que
atingiram algumas instituições nos
últimos meses. Cliente do antigo
Nacional, incorporado pêlo Uni-
banco graças ao Programa de Esti-
mulo e Fortalecimento do Sistema
Financeiro (Proer), ele está prestes
a fechar suu contu. Os serviços do
banco não deixam u desejur, diz ele,
mus desde que foi demitido em ju-
nho do Econômico (absorvido pelo
Excel no mesmo processo que so-
freu o Nacional), a movimentação
tlnunceira de José Luis não justifica
a manutenção das duas contas-cor-
rentes. "Deixei uma micharia no
Excel porque aindu estou desem-
pregudo. Agoru, com a cobrunçu
dus tarifus, vai ficar pior ainda
manter uma conta", diz José Luis.

A incorporação do Nacional pe-
Io Unibanco — mais de 1.100 agên-
cias e postos de atendimento em
lodo o pais — não é realmente
tarefa das mais simples. "Depois

que o banco encerru o atendimento
ao público, a equipe da migração
assume e começa o trabalho para a
transferência das antigas contas e
agências do Nacional para o siste-
ma Unibanco". explica Geraldo
Travuglia, diretor executivo e res-
ponsável pelo processo de migração
das agências. A partir deste fim de
semana, o Unibanco passará a con-
trolar mais 91 agências, restando
477. Travaglia garante que em feve-
reiro de 97 todo o processo migra-
tório estará concluído.

Queixas — Enquanto na cala-
da da noite o cliente Nacional é de
fato adotado pelo novo dono. na
balbúrdia do dia algumas pessoas
se confundem e reclamam dos no-
vos serviços. O biólogo Ivan Neves
Júnior, 32 anos, ainda não teve sua
conta migrada para o novo sistema,
o que tecnicamente o define como
cliente do 415, código para o antigo
Nacional. Ele se queixava por não'ter 

conseguido pagar seu cartão de
crédito no auto-atendimento. "A
máquina simplesmente recusou".

A opção, conforme sugestão de
iim funcionário, era pagar na boca
do caixa. "Mas eu não encontrei o
papel para pagamento avulso nu
própria agência e em nenhuma da
redonde/a", di/ Ivan. que acabou
ficando de mãos aludas. "O cartão
vencia dia 12 e até agora não conse-
gui quitá-lo por cuusa deles. Me
disseram que vão estornar o dinhei-
ro da minha conta", diz, temendo
prováveis juros sobre as despesas
de RS 972 do cartão. "Ainda tenho
que ligar para saber a respostu, per-
de-se a paciência".

Ivan, que ligou paru o Unibanco
30 Horas, não obteve um atendi-

MARCIA GOMES
Agência JB

SALVADOR — A agressiva
campanha de marketing deflagra-
da pelo banco Excel-Econòmico.
desde maio, ainda não foi sufi-
ciente para reconquistar os clieri-
tes afastados pela intervenção do
Banco Centrul no Econômico, no
ano passado. Durante os nove
meses em que as portas da insti-
tuiçào financeira baiana estive-
ram fechadas, os bancos concor-
rentes, principalmente os da rede
oficial e os estrangeiros, atraíram
clientes importantes, como gran-
des empresários do comércio e
empresas do pólo petroquímico
de Camaçari. que não voltaram a
movimentar suas contas no Excel-
Econômico. Este retorno está sen-
do mais lento que o esperado.

Os empresários, principalmen-
te os comerciantes, não estão sa-
tisfeitos com a linha conservadora
adotada pelo Excel-Econònnco,
com crédito muito seletivo e um
tratamento estritamente profissio-
nal. O limite do cheque especial
caiu de RS 5 mil para RS I mil."Esperávamos uma postura mais
agressiva nesta fase de reabertura
do banco. O comércio não está
com bom desempenho e o Excel
faz muitas exigências na hora de
conceder o crédito", disse um em-
presário que prefere não se identi-
ficar. O reflexo disso é que a agên-
cia instalada no shopping mais
movimentado de Salvador não
realizou uma única operação de
crédito durante dois meses e a
gerência foi substituída três vezes.

Vantagens — No pólo pe-
troquimico de Camaçari, a situa-
çáo não é diferente. As empresas
passam por um periodo de enxu-
gamento das despesas e cada van-
tagem oferecida pelos bancos está
sendo cuidadosamente analisada.
Os dirigentes das indústrias afir-
mam que outros buncos oferecem
vantagens que nem mesmo o anti-
go Econômico oferecia. A Cope-
ne-Petroquimica do Nordeste S/

isppil
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Ivan Neves Júnior está insatisfeito com o Unibanco: "Meu cartão wnceu e ainda não consegui quitá-lo

Com o cartão mugnético, e pre-
ciso ficur utento. Se o novo cartão*
Unibanco, com novos números, for
utilizado uma única vez, o antigo,
cuja validade é de 30 dias a partir
da migração, ficará retido pelas
máquinas, explica o diretor.

Enquanto a rede Nacional e ab-
sorvida, restam poucas opções para
os clientes que estão no meio do
caminho da migração. A jornalista
Flávia Brum e seu marido passam
por isso. Titulares de uma conta-
conjunta do Nacional na Gávea,
que já e Unibanco, Flávia conta
que seu marido, cuja conta-saiário
Nacional no Jardim Botânico ainda
é 415, não pode fazer mais nada nu
ugência Unibunco.

"A rede Nueional está ficando
menor, enquanto a do Unibanco
vai aumentando. Assim, os últimos
clientes vão ficando cada vez com
menos agências pura usar", explica
um dos diretores do Sindicato dos
Bancários, José Ferreira, que é fun-
cionário do Unibanco.

Faltam ainda seis meses paru
que tudo fique em ordem. "Para se
migrar uma única ugênciu temos
570 operuçôes envolvidus, du sim-
pies encomenda de um carimbo até
o desenvolvimento de uma rotinu
pura Cobrança do Visa", justifica
Travaglia. O Unibanco informu
que todos os clientes recebem co-
municudo antes das modificações.

O

itNKantfWwilO túliVtK

Antônio da Silva, cliente do Econômico há 21 anos, mantêm-se Jw!

Demissões

ficam abaixo

do 
previsto

As demissões registradas no setor
bancário este ano estão mais bran-
das que as 10 mil previstas em no-
\embro do ano passado, para todo
o pais. pelos sindicatos do Rio c de
São Paulo. "Até meados de feverei-
ro ninguém foi demitido realmente,
mas a partir dai começou o enxuga-
inento através do plano de demis-
São incentivada", conta um diretor
do sindicato do Rio. José Ferreira,
sobre o Unibanco. que recebeu RS
¦5.4 bilhões do governo para reer-
guer o Nacional. "Posso garantir
que a migração das agências do Na-
cional para o Unibanco não tem'lc\ado a demissões", diz o diretor-
.executivo do Unibanco. Geraldo
«Trauglia.

Mas setores da sociedade come-
cam a se mobili/ar contra o que eles
chamam de "excesso de ge&erosida-
de do goxerno". Semana passada,
no Rio, um grupo liderado pelo

•deputado Carlos Mine (PT) e pelo
vereador Augusto Boal (PT) protes-
tou na porta da agencia Unibanco
da Rua do Ouvidor, pedindo o mes-

tino tratamento para o povo. 
"Que-

remos que os bancos recuem na
cobrança abusiva das taxas com a'ameaça de boicote. Scffl inflação,
podemos guardar dinheiro no cotn-
nho". diz Mine

AGORA TA NA HORA

BEBER ÁGUA !

A ALÍQUOTA Ê DE

DO TIGRE

Sonata I
Accent (029)

7.500,00
(US$999,00

ò. Elantra us$ 4.500,00
g (0181 +36X US$ 847.00 n-IUU (251»

Dir.HIdráulie*—

u. nc Fracalanza
R.#untários da Pátna 443- A BotafoBrasília - Dutnto federal GowracásfWodwu• MG leioHoràociteMG -j- aqp

Tei (061)349 3838 Tei (033) 221 7777Tei(031)274 0944 ití. (021) 286 2631

Miiira Rio
Av. Olegario Maciel, 542 Barra da Tijuca

Tel(021) 4943866

DOMINGO, 25 DE AGOSTO DE 1996 prTI JORNAI. DO BRASIL
SEU BOUSO
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Y—TCI CCAUCC Q _ -8 ^0iSSr Hfc V Todosos domingos, o JORNAL DO
¦ ELcrvHcg • V" m mm #11 #1^ / \ BRASIL publici os Pra?os de 60 produtosrts. it^i " — 

wkjflM pUll ll|Sfffif§| T?f 11 mBFM^r "^S( \ em supermercados pesquisados pelaHPI^F mf } Sunab ao longo da semana.

* («) «# w) 4%tftklP%gfcBiiM&i^m//C*ZZ^Z/lS'V' m\ /' \^~r-^/0ZZ*\
....te.kjiiMsam mm im». $L ILaattJIll ISlilB 1 MmJi mm \ By /k 

'* 
7"....to.^jiiHS9m mm. mm jsl ymr**Brw ¦wwfiiaiBvw mm • \ |^S| / 

/$;?• - • / \
\ mif i-y L-.: J?M <MiWGa.l43.il :' .TO. 4.599,99. 17.9... \ - \ ^ \ ; A, \ N ^

-J^lAkliaM£.l I?:'" 7'':~£mM"~*MM' im" ;£S IS !

Jiassiake&^ LIZIim»IZa^^IZj.C
...tern'M Limm .2.999,99. m.. .
A?tomyni?M®.mmm mm 2.599.99. m..  __
.jsmmmmwmwi 2,999,99. 2.399,09. m.. n"A •,
Copacabana BEBttH-ilyBran^^^WlilMWWWBl^^WlllWBMIMIIW
...SM».%vmffl.0mM 2,999,99. 2.399,99. s/T> i»ul »l35 JTTfTTTVHI
. Leme/Urca/Botafogo (541/542(275/ ¦¦¦ ¦ W-' pAifilLIJiJnlif...2351 2MB9. 2M99. 129... ^Botaloqo/Lagoa/Humaita r . .. .
JfflJ9.Hl 2.999,99. m... _ Esta sernana, sale a pena conlerir o . •
¦¦¦Praia.dofiainenw <$M««/$83) 2.ipo.op ^4QQ.op i.?o... j Produtos prt\o do arroz Pnncesa) no Superbox.
Flamcngo/Catete/laranieiras 3- Elc sai a RS 3.45 (5 Kn). 0 llllilo da•••ggS? mw- m»- m" S~ alcatra esta custando RS 3.96 no Conii-

2MGP. 2.M 129... Is Is i" !f il If I'l !« ncnte. da lijuca. Para ilcpois do alim\o.
.SMtQ+rnim'mmm. RMQQ. zssm i»... 11 »! if Is *1 If IE «S 0 cafezinho sai niais em conta se o Nesca-

mm S>m». m... !? If !§ !i IS la Jli |S is fe Tradigao <too g) for comprado noCenlro-Sta Rita (223 243/253/263'/ wC.OClt«S«S*SoS<t-0.w ., , * 1
203/j 2oooco 2300oo 120 •  ocrra c Mar d^ Hoialogo, a RS .\-\ «

...QpnfrSad?n'w?gwm ufo-io jVsfliw ij) '¦ ?.<«® ^iP.P......3,95.. ..3,65. 3,95 9iJl n... Outro produto que e>ta custando menos
IMmnm ssm mm ID.C | ••oiSJSSS'mi) O1 

w" 
"o5" "S" "oS" "ol" 

ow" 
"ooi" "i'm 6 0 l'uil° da halata no leeway, na Barra.

-Steif- g®; »- i 
•»TMMI if: 

it dffi; JH" if 
- 
S: jg& il: :S: q« ® • rs

-ESP"* mm liM-:::::::®:: 
I 

-fflfgiP*1 jfr 
:ii :lt: ig; <Ss: S::at: ::IS. :5S:

...l«!«iM?M!2W/22Mffi41 2.mfi9. 2.MW. .1.39 ! ...9x°?..lP.Hi?!3) .!,?» .1,32 1,32.. ..l;45 1,29.. ...i,33.
3MW 3.39P.W. 139.. ...6S!{j!S.IHfli 0,69  0,69. ...0,65.. ..0,65. ..0,69 . 0;58 0,02... 0,38. ...0;99. f A \

Tijuca-GrajaChUsina I ...Cfibola.(ka) . 0,23 0,30 
"- 

0,25 0,32 0,32 0,19 ..0,20, 0,23 J' 1' 
JMffl'Pli IMN).:. .2199,W. 139.. Ma»««»/bi.ooitom IS irnTnTfnTRlH
.JliMfifl.lS?.)), 2®,OP. 3.WC.W. '39. M.aasas.Pifa^uft^/ov^ 0.93 1,03 0,99. ..1,11. ...1,05.. .0,8».. ...1,0?.. ...0,99. I ^ lUyjyULAJbMlULLJHHH

2000.00 2^09,00 j1 9,52 0,59. ."0,60" o,s»! 
'3ivi\ "9,99!! 

...9,9?.. ....9,59. *—z—w
wmmi&im'. ImMZimmlZZIm". ¦r,"t"do"'o»""*rv.«*  

. vMfiier-Engenho de Dontro-lnhauma ! ,.MMHH.e.!l.man.n.s.(500a) 1,78 .2,20.. ..2,45. ...2,40. ...2,20 1,87... ...1,88 1,89 Nil S0DC e dCSCC dos pri\OS IKIS feiras
,,Piedade/Cascailura/Todos os San- j ...Efyjlha Etll.jgpOfll  0,37 0,49 0,43 0,3B - 0,43 0,38 ..9,58. . 0,49 |jvres 0 chffchu VOltOU I ficar I1VUS Cm {

| "SSR"ii II ft "??£ "Si :?I Jff ;T5- "o 
S* 

- 
rfb' conta P°r causa da bo®1 safra. E o 

'consu-

JjmWMMM 2.999,99. 3JM 139... | Iq^'me'dsVeite'Ne?iV/Vao<S)' 159" "'1 
e?" 

"fse" "iJaj"' '"i^s i'45 midor He encontrar o produto ate por I
SSSST1 3.299 09. 5.59999 149 '^m^JS^ZZ!Z..IZ 

'JE1 ""ili" '31K 
IiIrp" Zt& :Z>;$ZZZZ: £i£~Iig; RS 0.90 0 quilo na maioria das bancas. O

SnSMT 9 25 7 10 0 40 6 90 9 90 B40 8 90 8 65 8 50 r 
com^ a dar sina.s tamUm de

gr^Home~do zzzzzzzz ill:: ::S: :S:: ::li :il :5t: :iS: ::S: :il: ^a; T,uc 
a 0|^fs,a,lubmd01df1c

. Tufiacii.(^fflqyiQB8l  4 JJp.jJft 4,®f !W I ..P«ttRtl9.iHflil 4,87  3,29. ...3,10.. ..3,20. ...3.68. ...3,16.. .a,»»„ ..3,45. ,...3,36. 1 in,C,°"c aS0S(t0- () "«• "H'»or QUalldade
RochaMiranda/Col6gio/JAmerica ] ..f/.ftnflS^SRRP.tft^.ftXlRSlihfl)... 1,35 1.35 i.39 1,32 "i,49 1.39 i,iis ...1,25 .1,39 COI11 CCrea lie Ulll qtillO e I11CIU Sill.
...mmm 4599,99 .4.m». m... Roqueiiao(2S0g) em media, a RS 2. A duzia de ovos

Vila da Ponha/VicenlH deCarvalho/ ..MWJ.W. .'.,87 1,89.. ..2,1.0....1,8?.. ...1,89 2,06.. ..2,22. .2,25. brancos do lino exlril islii riivl imtn t>nlri>Vaz Lobo/Paradadu Lucas/VigArio ...Qupljo Lancho Roglna.(.kp)  8 65 . 8 75 8.11 8,55 9,90 8,11 9,29 ..9,90. uc , oc . E| , ' \
j ...fiflrfl).l35l(S5MM4S.1) i?99,99. 1599.99. 199... .Qu oi j oMi n a s. Boa Nat a (kg) 7,25 .4,20 5.83 5,80 - - 6,69 ..6,89 ^ e Ki l,4U, ahai\o do que e cobrado

i 1599,99 .5.999,99. 199... Manleiga Itamb6,(200g)  ^48 1,39 1,32 1,50 1,56 1,32 1,43 ...1,41. ..1,60 pelOS supemiercados do Rio.
...VftlHW).'.f..(452) 1599,99 —5..999,99. 199... MargarIna Do.fjana J500flj 1^49 ,1.,18 1,51 1,60* 1,93 1*51' ^34 ...1,3? i,84Po Miguel/Realengo/Bangu/Santlssi- logurte Danono c/polpa (6) 2,55 3,10 . 2,55 2,60 . 2,20 2.55 2.79 2,18 . 3,50

SSn.SdflLCflniflr.4133.1 /,3321 .5.559,99. S.009,,99. 299... Soryelo Kibo.n (2 IJ 7,BO 8 10 9 70 7 60 - 9 70 7 78 7,79 9,60 r^£Vl
...CanjRB.fit9!^#lW4i.3.!fei<Jt .5.599,99. §, 999,99. 239... Qolntina em p6 Royal (ebg) 0.31 0.35 0 34 0.42 o,2B 0 34 033' 0,47 0.35 ti£$'...Mta.gf.mm .1999,99 iMM 199... r--K-w •¦•••• -1 liTaTiifTTTilS4Xn3ri
J..j9fi^P.MWA.(342'.5i31 .3.399,99. 3,899,99. ).9.9. Cat6 Pilflo Jf)00y( 2,38 2.19 2,38 2,82 2.63 2 38 2.18 ..2,28. 2,39 \ 3
....3il59!.fMtWi(.(39?.':52?l .3.599,99. 3.899,99. !.9.9... Noscald Tr(Idlyao (IOOjj)  3,37 3,3? 3,38 3,28 - 3.28 3,2? ,3,53 3.35
.J9fiflr.w.«aHi*.H2a .3.M99. .4.999,99. ).9.9...  "1,05" 

1,03 i^'oe" ' 
V02 i,i6 

"T.'oe" "o,o» 
...i,.i8. o,8.si ¦ So amanha nas bias do Rainlur bis*"'S2SwaS 'SS 4S8 m" (59.98) .2,93 !,98.. ...1,??.. ::;yv; Z\m h*L ..m. .JUS*. coito cream cracker Aymore (200 g) a RS I...MWM&mXdMMWl .v.l'W, iWM )$L Loite inte^ral Pnrmalat (I) 0.70 0.99 0.95 0.97 1,09 0.95 0.92 0.95 0.96 a -m. i_;#, • • '• VKr F' IAAHha do Govcrnador (383,'393,'463/ ^ Pao do^maPius j£_Z jff. 1 4l" 1 So " 141 fig" ^^O Z^. V ' 

P 
"X Nuiho (4<)0

.3.599,99. 3,899,99. 19ft„ umpm g) Por RS 2.59 e afucQP relinado Uniao a
...UM.«9.fi<jy(iro«?tftr.l,?WI .4,.!99,99. .4.499,99, 299... SabAo em p6 Omo (kg) 2,45 2,65 - 2,85 2,08 2,2? 2,48 2.96 2,5? RS 0.49 0 quilo.
. 5!5^mKS,Char,,as/ 2509,99 2,799,99 m z^^o^^^zzzz M UM: zmk :::::i:: ¦ Ate t«va.fcira no supcrmctcado Bar* •

, ¦::S:;;idS: -fSS5gS*»: !f ¦ •&& -fg ?s ra: 6I™&ulu ireTI a RS "¦7'' lci":
5T """"" -582?"*®"* •US"M* •1'85""!'ffi longa vida Nilza u RS 0.S4 o litro c arro/'"Nrt«rOiiS '380000 '410000 i5o 9,26. „ o.29 0,30 o,33 0,29. 0,28 ...0,33,. 0,37 parboili/ado Ca^rola (5 k).1 RS 2.99.

rNiteriffiSiiila IS J ..Ato.a.MXfS.MHRYftt.iflJt \M.....?,.!9.. .1,99. .1,55.. ..2,52. .1,3.8. ¦ Promotes nas lojas do Pao de Acii-

^ssssssfcisfcrja:: at f

bmsssl^i iffii J 
3*^ ri ,=v i.4.209,99. 4,899,99. !.59... 1»9S¦ |§B. Ul • ..?.iS.9. g)a RS 1.45. | s

Pon%9\ Cor rotor as do Rio do Janeiro o do Nitordl / /OBSi Progos mddios do teletonos comercials e rosidonciais apurados '¦»<,*« ,*¦!«„« m 09) ptrawnda-Mm <U08t iuanda 7 "'  
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. . nvaj "'«"»«  "m  " j'io "" JSXSZ!. —- . 1,7»? ' o»''ijM0~"w~i'iT"i.iiiiM iTIijii» Autftnomoa, EmpreaArioa e Facultatlvos

¦mmnuI MOW *ST~ W' ...L1^!.??....-  '•» ,w:_.i.jwa..-w"ia."'.Twi.!"" 'iSSSI a'P^»"
i - ""li'ann , \fit4t 0/ V»568 II l.l?54 15 1,»S0 l» 1,9»M nd" P.m.ninc. ll„.» «•Maiores baixas —: Em »da CUaaa H»10 Nomti 0,c% 1? 117.00 10.00 M.W

Doaomponho das acfiaa 23 os miMtfiaiAlit w* m%w ¦¦ iaminfi. -I-  ¦ wi.m '9,oo.
na aaxta-folra (l-SENN) "toiS  43« IMrOSTOSi TAXAS E INDICES —IL. 1? MS. »oo

Malor.aaltaa 0>cS Z^E7ZII..ZZ-.-J*.. MfKSS, «.«„ rnl "ItZT^S ^
JJ/01 Banco do 8'afittm :5I USS ».P» ui,> nqew »0« 1*1 25,08 Ud( M.Ofl Ulw . n,0t U»x 874 M "jOCC in 

90 '
" "caia4Ua»."laop'w 2« I,w,a,M ^ .. «.2«U«" "x.tv 

"Z.Ofi.W  
3e f,^» 70W m»"'

V"",1 M.SC J4 50 . H». „ M.JO M.» MS0 8 60 * 'M V, 20 00 1M0<
f*»ltvbus0*tt |>n SKtfuU»*orn jj} n»,. oit?R? n«M? am** :"u». UT y.^8', v0 W6? 0W4' 0.M47 9 60 86100 JO 00 1*^36 '<" ' Obt.: A Unit • * U1«M foram 8«!mwi* «m ian«tro ... .—— _____  . vakyamnaal ' ..?»!,W
AURA A»»alariadoa, DomA»tico« sTrabalhadore* Avulsos
OURO  ' iatino<»• (M|  AUqurn'rit)

——  

INSS
3»s? SSS «• |SEGUR0S/TAXADEJUR0SPfi9RATAWADATB* ~HMAf \: ?T0 i |5| 11 '' .«•.'»  '¦>»"' ?,n 161 Contratos at6 30 06.94 (antigo iOTR) Contratot a parttr de 0107.94 (Fator *Trrr "*  J• D.-A«w„t,..,.a.u. .a Arnmuiartnrfa ru/CAi to\ Ob« P®fC«ntvMM« »oc»d«nt« d« forma nko cumuiativaPf»CO oblttfo *1*tkVit «J# AmO«tr<l Acumu'tdo ae Jurot - TR / FAJ • TH) Tnnl.lh„;rln iln .,..n..„. l ¦ ^ - , >.v An .... , iu> ab n nrtTccftnc ji_ -w aa a cacioni CO^ItftlHJI^aO OO iHlpftQICiOf UOOWltKO uO M'iOO p*QO tMpcitMldO O tWtO ICtftMli .i  ,, ..J aifl 06 0 Dll/55(AD a a 2C U0 1.695168.1 e As cootr>bu*c6«l da «mpf«u. tnciaS4v« a rural nto ntVi • Itrrwta 6m mc«}Anci8——¦——————— * Fator d»Ar»o para api»cacAo de juros (TR) f>os contrato* de aeguros

1d6lar
f".h;'r;r 

" ~ 
v.^ 

Iinflacao/Indice r— ==
c™ as :: ~~7;— Itaxasde juros salArio fam(li a

RsaSS— .fJK———MS JB® ** ' jjaa Om iv B>« j— • H» . ,Bar Ab, Ma. Jwi LML iiZIt-a,a comp,a MSOM'b «$ 0 «»0»» Mi 1.00 IUI.0I MS 1,02 RJ1.M INPC-IOCK t.ao l.St 165 ¦ M 071 02) asj l» Vjj' J» 0»*MO<J«MO  SSl4S>
mam "ipcMBoe''"" l,«i !.«?"' <.» u« Vaa. ^Mg"~iS «5 MJ tt« «aSBWjBHM »«iuf- j^stASSS.

iPC-UPt taa 1 .IT 1,21 i.M Q.«o 
' 023  182 t.M Ml yi ..**.* 4

.. cvitmtae ijo. tn ij» mi om ijp< ».m" i.gi qti wd o«*c*'4 MKL. 
CDB P6s TR ..j9e?oy. »» > m i-w w ~ &«' \» 

.. . . p.^,, . »«:• 
-w ray _o,Si i.» &21 i.» tgr ao. o.jj TJ> »jP ij» - 0u")e*<1 *&>...

caKuladoa pato eoe, FvafinAcaaaP^aa aoConaumMKyl Dw*M(1n*c*MCualoaa It,jo . DTUVkJa» a »OP a KJpm |Ftf?x}ac»o O»u«0 Vargtst }2M*y lwllf
Taiaa da Juroa (\) Asmta A»aM> _JS#S —BJS*.*n».»i i.» ' -laaini ,w«o-. 13Vf"•I _J fnwaai

• .> —PwaonnaM*BfB • *" ®S0M«J
' 

IRENDIMENTOS DA P0UPANCA llMPOSTQ DE RENDA ^IR na Fonta (Agoato) Da**. »am a^.jiwo twa rs
-j •VtitT"*"**" .... 1," I.'..1- v"r'" AHquofa Parc^a a di<Kzn' tyg ... . .. <¦* 08 II Bttt <)m cAtcuio (R$| , jUj,

| * a tflog • oi ve» 06 u» »iaai. \zm  .—->¦> —- —
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Bairros Compra Venda Aluguel

Preços de 3-' feira Preços de 4-' feira
OS DESTAQUES

MUITO BARATO

OFERTA

Certificados d* Depósitos Bancários

JORNAL DO BRASIL DOMINGO. 25 DE AGOSTO DE IW6
SEU BOLSO

TELEFONES
Todos os domingos, o JORNAL DO
BRASIL publica os preços de 60 produtosem supermercados pesquisados pela
Sunab ao longo da semana.

.6#wfe..Tii!«a.(4?J).

.to.Jft.T)iwsfl.(43§).
SmftOra.(4»/434].

fim.<MiwGa.(4?.l).

.2M99. IM».

.3.999,99. 1599.99.

.3.999,99. m,99.

.2.599,99. 1399,99.

.4,999,99. 4.599,99.
JBwr.?..<)3..T)iHfiflÍj09).
Mífelwffl!).

.2.999,99. 2.499,99. J9.

.3.999,99. _..M
RfSífliflI43Z). .6.999,99. .6,599,99. 259.

.Mft.Çfi0.r3ff9.l322Jl. .3.999,99. 3.599,99. .1.59.
.2.599,99 2.999,99.

2.299,99.......2.590,». m
.mmmfflMMM 2.999,99. 2.399,99. 129.
Copacabana
.mm&mMmmm 2.999.99. 2.399.99. .129.
Leme/Urca/Botafogo 1541/542/275/
.198 2.299,99. .2,599,99. 129.
Bolalogo/Lagoa/Humaitá
jssmimm. Esta semana. \ ale a pena conferir o

preço do arroz Princesa) no Superbox.
Ele sai a RS 3.45 (5 Kg). 0 quilo da
alcatra está custando RS 3.96 no Comi-
nente, da Tijuca. Para depois do almoço,
o cafezinho sai mais em conta se o Nesca-
le Tradição (100 g) for comprado no
Serra e Mar de Botafogo, a RS 3,25.
Outro produto que está custando menos
é o quilo da batata no I reeway, na Barra,
que sai a RS 0,38.

Produtos
Flamengo/Catete/laranjeiras
.sm mmwmm
Cenlro-Pça Tiradenles
.smwmmmm

SaM&^SSB^ú.

.2.).99,99 2.499,99. .129.

.2.299,99. 2.599,99.

2.299,99. 2.599,99. 129.
.2.299,99. 2.599,99. .1.39.
.2,799,99 3.190,99. .1.39.

Conlro-Sta Rita (223243/253/263//
.293./) .2.959,99. 2.399,». .129. Arroz Prjnçesa (Skjj).Çfintól!í/S9.íiç!yjf!fí^293).
IMKHÈ

.2.4.99,99. 2.199,09.

.S.599,99. 6.999,99. Foijao Çornbras.i.l.(kg)
.O.leo de sojai.LizaJ.900 ml)
Sal. lia (kg)
F do trigo Boa Sorte (kg)
Açúcar União (.kg)
Ovos (Dúzia)
Batata (kg)
Cebola.(kg)
Massa a/blacolto*
Maasas Pif aquô c/ovos.! SOOg|
BjscoitorTiai.z.Pl.raquô .(200g)
Enlatados/oonssrvas
.M,al,9.no.çe..l^p.|lma^h'a.(íWfl)..
Eryj|ha Etti (200g)
Milho Jurema,.l?,0pg|
E.xt de tomate .Elefante (370g)
Creme de. leito Nea.t.lÁ, (300g)
L o.l.t.e .Moça. (395g)
Carnes/latlcinloa
Filó mignon (kg)
Ajcatrj (kg)
Patinho (kg)
Fr ango congoiado Av | pa|(kg)
Requoi|;io (250 g)Ita.mbó
Qupljo Lanche Rogina. (kg)
Queijo Minas Boa. Nata (kg). .
Manteign.l.tambô (200g)
Margarina Dor lana. J500g)Iogurte Danono ç/polpa. (6)
Sobrimesas
Sorvete K.i.bo.n (2 1)
Gelatina om fiô Hoyal (8bg)
Matinais
Café Pilão (500g).
NoscalO. T.radiçflo (10Og)
Maizona (500g)
Nosç.au (500g)
Leito intograj Parmalat (I)
Pdo do Forma Plus yita
Llmpaza
SabiAo em pó Orno (.kg),,,
SabAO do coço Ruth (kg)
DotorgontoOpp .(500.ml).
Pinho Sol (500 ml)

ÍWÉIrjISZ). .2.699,99. mm m
i$.W9al5.'.21 .2,?.99,99. 3.999,99.
„ç«ntó!Bítttíipsm
Maracanã
.LmMizwmmmm.

.2.399,». 2.699,99.

.2.499,99. 2.7.99,99. .1.39.

.3.999,99. 3.399,99. 1.39.
Ti|uca-Gfa|au-Usina
mtzmwMm.
JJiMSfl.ISÍll
.VMulKiMMi

.2.7.99,99. 3,999,99.

Mèier-Engenho de Denlro-lnhaúma/
iPiedade/Cascadura/Todos os San-
tos /
Abolição/Encantado
.smmmmm
Bonsucesso/Olaria/Ramos/Penha
mmmmmmm

Madurelra/Mal Hermes/Oswaldo
Crui'
.Mmú&mmm)

.2.599,99. 3.299,99. No sobe e desce dos preços nas feiras
livres, o chuchu voltou a ficar mais em
conta por causa da boa safra. E o consu-
midor pode encontrar o produto até por
RS 0,90 o quilo na maioria das bancas. O
melão começa a dar sinais também de
baixa, porque a oferta está subindo desde
o inicio de agosto. O de melhor qualidade— com cerca de um quilo e meio sai.
em média, a RS 2. A dúzia de ovos
brancos do tipo extra está custando entre
RS I e RS 1,40, abaixo do que é cobrado
pelos supermercados do Rio.

.3.299,99. 3.599,99. .1.49.

.2.999,99. 2.399.90. w.

Rocha Mlranda/Colègio/J América
iw/mm .4.599,99. ,4.m99„
Vila da Ponha/Vicenla de Carvalho/
Vaz Lobo/Parada de Lucas/Vigário
MmwmvMi
,M?.<Jwa (4691
.V.fttew..(4MI
Po Miguel/Realengo/Bangu/Santlssi-
mo/
,M«líir..Ç.flniitríií33.l/33ül
..ç.itniRS.!3!flM«.i3.94/.3.1fií4.i.3l
;.9.aWfl,Ç/.H?;Mi
..¦JflS3r.w.MUt1.IM2'.34.3).

.4.299,99. 4.699,99. 1.99.

.4.599,99. .6.999,99. 1.99.

.4,599,99 5.999,99. .1.99.

.5.599,99. 6.999,99. 299.

.5.599,99. 6999,99.

.4.999,99  4.499.99.

.3.399,99. .3,699,99.
,.M»f.muM.ta&OTi
1(lüfifl»P.M«í*.(426J
Jflfiíi r.w.aawít. (44.7i
..33sar.w.MuaíMw.tfl.(423i
Ilha do Governador (383/393/463/
,4621

.3.599,99. .3.699,99.
1799,99. .4.999,99. 1.9.9.
.4.999,99. 4,599,09. 299.
.3.899,99. .4,.199,99. 3.90.

Só amanhã nas lojas do Rainha: bis-
coito cream craeker Aymoré (200 g) a RS
0,39; leite em po instantâneo Ninho (400
g) por RS 2.59 e açúcar refinado União a
RS 0.49 o quilo.

Até terça-feira no Supermercado Bar-
ra: óleo Sadia (PET) a RS 0,79; leite
longa vida Nilza a RS 0,84 o litro e arroz
parboilizado Caçarola (5 k) a RS 2.99

Promoções nas lojas do Pão de Açú-
ear: feijão preto Combrasil a RS 1,25 o
quilo; detergente liquido Minerva (500
ml) a RS 0,52 e creme de leite Nestlé (300
g) a RS 1,45.

.3.599,99. 3,999,99. !,99.
mto..G9.ma«d«nídWl. 1199,99. 4,499.99, 299.
Niterói — Icarai/SU Rosa/Charilas/
,S..F.(AnSi#Sfl.(L\)£),9ft!.4).
tNI!(trAl.-.M'Jl.(8.'.l(6i.9)
Niterói • ¦ Cenlro/lngâ (717//719/
.622)

.2..599,9.9. 2,7.99,99. J.29.

.2.699,99. 2,899.,99. !2.9.
Hlglono
S.abqnote Lux Suave (Mg)
A b s o r v S L i y r o. S S u a v o (10).P Higiônlço Novo (pac/4)
Crome üental Kplynos (90g)
Bebidas
Cor.voja. Antarctica (600 ml)
Coca-Cola (2 I)

4.299,99. .4,699,99.
.Nitor.«U?22)
.Nilftr.Ó.1..—.f:9f)Wfi(i.l627i
Niterói — Ilaipu/Camboinhas/
..P.«alinif!ft?i7M

.3,899,99. .4,.199,99. J.5.9.
m®. 3..1.W..W. m.

iHW 4.699,99. 17.9.
.4.299,99. 4.599,99. 169.
.5.999,99. .5.399,99. 17.9,
.4.299,99. 4,699,99. 169.

.NiKtríi,-Rs/?MíA,(fi),61

.Nilfir.91.—§â.9..Qfinsfll9.L7.12(695J.
JtíWríA-A^totWllMlffiQÜ
Pontsi Currfilorfii iío Rio do J.tneiro e do NilorôtOBSi Proços módios do telefones comerciais o residenciais apuradosti,i /(iir.t (2309) para aogunda ltha 119 09) Fontot Serviço Arunnda — Serpro/Sunob

SEU BOLSO n INDICADORES

TBF (Tua Básica nramcBira)BOLSAS DE VALORES CONTRIBUIÇÕES AO INSS Compatèneia da AgostoA||oatoFachamanto VartaçAo Variação
na 6* faira «emanai % no mis % Banco do ilr*»ti on

Autônomos, Empresários o Facultativos
Claaaa Númaro Mínimo da Salário Alk|uotaaMaaaa da Nrmanincia Baaa %Em cada Claaaa RI

leewanpa M Oíí
(Sann

Desempenho das açôos
na sexta-feira (l-SENN) IMPOSTOS. TAXAS E ÍNDICES

PflfOto«Aipn
BaftvodoBtaiti

Cauouaiaa Laop ai
Pat'Ob'4» D*«t pi« S*<t fut*a»*otn q,K»r 0J36?Oba.; A Un<< a a u<arj foram aitmtat am laneiro* Vaior am Raal Assalariados, Domésticos «Trabalhadoras Avulsos

Altquot* (X|INSSFachan>antona 8* («tra VwriacAosamanal

Contratos a partir <>« 01 07 94 (FatorAcumuiatío d« Jurot - TR / FAJ • TR)
dlaZfioe 1.66516831

Contratos até 30 06 94 (antioo iOTHI Oba ParcantVMM» tnctdantm da forma n*o cumulativa• ContrtbutcAo do amprayador doméstico \2S> do tal a no pago. raapaitando o tato actmaa Aa contr»bu*çA«* da amprau», incluaiva a oiral. nAo aatAo aujatlM a liméta da mcádéncta
Praço obtido aUavè» tia amoatra.

0.00755005
Fator dtâno p«r« aplicação do juro» (TR) r>os contrato* d« seguros

[DÓLAR

I INFLAÇÃO/ÍNDICE
VariacAoaamanal Variaç Aono mia

I SALÁRIO FAMÍLIA
Pa»ai«ic

TAXAS DE JUROSComiMCiiil
('atalaio

hsosís «stw «»s.ttp iit t.oo m i.oi RS ia; n?'íacompra

o.» i,jo g?i t.n o.»r o«p 031 i.ss im ijaOba: IPC » in^C cakutadoa paks '8G€ F>oa (W)«ca da Praçoa ao CcoaumtâoH D»aa»a (í«y!<a oa Ca*to daVküI • IOP » KJPU IFuíxskío O»»,.,O Vsr^ul
Taiaa cfa juraa (%)

«« 01V«
* 5o^*an»a paoamantc à viataFoma: A<jac«t asJm^H*»adora doa cartírt aVatlçf mad»a do marcadoIMPOSTO DE RENDARENDIMENTOS PA POUPANÇA

IR na Fonte (Agosto) 0a«4a marco a?uaí«í»do p<Ma TW

O» 900.00 a t 900 00

Deduções
D 901» «» t>> F«u sawaiial 3. n$ S00.0C w, igonwoi. ctrana*ar*>oa oara a »*aa*va ramunaraea ccm ma * d« 65 a*o* anca ei Contt^tvKèo Pf^va* A^caantaáoa com ma*a da tó a^os %4s e*a**»£ #> »# •R)t«0000Oba.: ^a-ra catcuáar o »a«or a pagar, ap*'dua a a^-^ota a. a-y a»>.sda. a pMtxa^a a oa<Wt*

SALÁRIO MÍNIMO
ALUGUEL

Fator da Correção
Residencial e ComercialfflJlwo*l• IOWM (Índico d*Remunemçèo

FGTS-ÍNDICES DE RENDIMENTO

Açoato

Açoa^.

B2HEEEIHI]



Tellerj inicia liabilita^ao de telefones ct

FERNANDO THOMPSON M" ' 'J' / 
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Anwnh.i 217 mil sortudus a\- _B .. ;^jj • 
~" "'

rtocas come<,am a realizdf 0 sO- ilji^"- i -' ,,;j v 
"-¦' 

.- - : W|W «;¦¦ . ;f^Jf '
nho de ter um te|efoi}e celulitf. A ¦Kw y f € 

''$£?¦ ¦¦; ?|f M"" ISP
releij esta dando inicio ao pro- .¦.¦• ..'y. jqfc IVy ,.fc 9i <4<
cesso dc habilitacao dos ultiraos H 'JEMR" .-.jgfc-..';'' .candidates que se rascreveram cm <4ng^
.94 para o primeiro sortcio de ce- ^PSlflaPlffi
lulares da estatal. Mas nem todos wji^fin
devem se dirigir ao predio da Te-
lerj na Rua Almirante Cochrane,

^146, na Tijuca. Somente aqueles jS
ja receberam o

pelo Correio devem compareoer
na data horario marcados, com >frWr~"-os documentos necessarios para
habilitar o aparelho (veja Ksta). .<.; . v
Ate agora, a empresa convocou
7.240 pessoas. As restantes serao "'"^yWwml^
chamadas ate marvo de 1997. v^^aaMj

Nao se precipite em dar aos
amigos seu novo numero (que vo- f
ce vai conhecer no dia da habilita- i%
gao), pois os aparelhos ainda lc- Hb^-'- IV lfl '*$*?">:"
varao cerca de 30 dias para fun- 1'T 1 |-•cionar. As datas serao definidas '••iv'..: ' ;:y,,. ? I /y^HR^_
pela Telerj. Com essas novas li-
nhas, o municipio do Rio passa \ y..,." ¦ .''-

mZ^foparano\<os telefones cehdares na Telerj: 55millinhasserdosorteadaset\tre mais de tan milhdo ik intm-ssados cadastrados
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Fundos de investimentos

Telerj inicia habilitação de telefones celulares

npmm

Carta de confirmação avebi-
da pelo correio

Comprovante dc pagamento
da primeira parcela

Aparelho celular certificado
pelo DNFl-Minicom (a relação
dos postos esta disponível nas lo-
jas da Telerj)

Identidade e CPF

As empresas devem apresentar
CGC (original e cópia), contrato
social e a última alteração contra-
tual com registro na Junta Co-
mercial, devidamente carimbada
cora validade por 90 dias. a partir
da data do carimbo, onde conste
os nomes dos representantes que
podem assinar pela empresa.

As empresas que sejam socie-
dades anônimas devem apresentar
CGC (cópia e original); o estatuto
social e a ata da última assembléia
que elegeu a sua atual diretoria
(cópia autenticada).

Nota fiscal do aparelho (origi-
nal e três cópias). Se o aparelho
foi comprado na Zona Franca ilc
Manaus ou em Foz do lguap
(PR), apresentar duas cópias da
declaração de bagagem acompa-
nhada, emitida com data com-
pativel com a nota fiscal e a pro-
pria nota fiscal (original e três
cópias). No càso de compras em
Free Shop levar originai e três
cópias da nota fiscal, original e
duas cópias do passaporte (pagi-
na do número e nome do porta-
dor) ou original e duas cópias da
carteira de identidade (no caso de
viagem para países da América do
Sul); original e três cópias da nota
fiscal. Se você comprou o apare-
lho em catálogos entregues pelo
correio deve levar o original e
duas cópias da nota J.» tributação
simplicadà ou original é três có-
pias da nota fiscal e original e
duas cópias do [>arf. Para quem
comprou seu celular em outros
paises, apresentar o original e
duas cópias do lnvoice, com ca-
nmbo da Receita Federal, ou on-
ginal e duas cópias do Oficio em
papel timbrado da Receita Fede-
ral; ou duas cópias c original do
lançamento/notificação, original
e duas cópias do Darf, que não
poderá ter nenhuma informação
manuscrita,

Com exceção dos aparelhos
comprados no Brasil, todos os de-
mais terão que ter documentos no
nome do inscrito. No caso de em-
presas, a documentação deverá
estar no nome dc um dos repre-
sentantes da mesma
4Fonle Teíerj

Amanhã 217 mil sort^Oi çfc
riocas coraecam a realiíâí a $ô-
nho de ter Ulfl IcIçfoW pp| A
Teletj está dando inicio ao pro-
cesso de habilitação dos últimos
candidatos que se inscreveram em
94 para o primeiro sorteio de ce-
lulares da estatal. Mas nem todos
devem se dirigir ao prédio da Te-
letj na Rua Almirante Cochrane,
146, na Tijuca. Somente aqueles
que já receberam o comunicado
pelo Correio devem comparecer
na data e horário marcados, com
os documentos necessários para
habilitar o aparelho (veja lista).
Até agora, a empresa convocou
7.240 pessoas. As restantes serão
chamadas até março de 1997.

Não se precipite em dar aos
amigos seu novo número (que vo-
cê vai conhecer no dia da habilita-
çào), pois os aparelhos ainda le-
varão cerca de 30 dias para fun-
cionar. As datas serão definidas
pela Telerj. Com essas novas li-
nhas, o município do Rio passa a
ter 337 mil linhas de celulares.

A segunda metade da taxa de
habilitação (RS 155) será paga
junto com a primeira conta. O
usuário também deve se preparar
para pagar a assinatura mensal
básica, de R$ 42.

Inscrições — Se você não é
um dos contemplados, ainda resta
uma esperança de ter o seu pró-
prio celular. No mês passado, a
Teletj abriu inscrições para cadas-
trar novos candidatos para outras
55 mil linhas.

As inscrições terminam na pró»
xima sexta-feira e podem ser feitas
pelo telefone 0800-20-1404, de se-
gunda á sexta, das 8h30 ás 20H30.
Ou por carta, para a Caixa Postal
450, CEP: 20001-970. Há ainda a
possibilidade de se inscrever pela
Internet, no endereço http://
wwwtelerj.net.br. Os candidatos
devem informar nome, telefone de
contato e o CPF.

Segundo a Teletj, até a última
sexta-feira mais de 830 mil pes-
soas já haviam se inscrito. A ex-
pcctativa é de que o número de
cundidatos ultrapasse um milhão.

O sorteio das linhas ainda não
tem data para ser realizado. A
assessoria da estatal explica que
ele será público e acompanhado
por órgão como a Associação Co-
mercial e por alguns usuários da

mcriçâo para novos telefones cehdares na Telerj: 55 mil linhas serão sorteadas erure mais de um milhão de interessados cadastrados

celular quando estou fora de ca-
sa ou do Tribunal, onde tenho
telefones. Para se ter uma idéia
do custo, este mês eu paguei
apenas R$ 56,91", diz.

Mercado — Nada como
uma boa dose de concorrência
para fazer os preços caírem.
Com a decisão da Telerj de au-
mentar a rede carioca em mais
217 mil linhas de celulares, o
mercado secundário de compra
e venda dc linhas telefônicas te-
ve que reduzir seus preços."Com a maior oferta de linhas,
as pessoas deixaram de comprar
conosco e foram se inscrever na
Telerj", diz um funcionário da
Shop Fone, uma das maiores
empresas do setor.

Antes das inscrições da Te-
lerj, a Shop Fone vendia cerca
de 10 celures por dia. Hoje a
empresa vende dois, por sema-
na. Os preços baixaram de RS

3 mil para RS 2.700 e devem
cair ainda mais. quando os no-
vos habilitados receberem suas
linhas. í: que muitos venderão
as linhas, já que várias pessoas
da mesma família haviam feito
inscrição em setembro de 94,
para aumentar as chances de se-
rem sorteadas.

Os preços dos telefones con-
vencionais também estão em
queda. Isso porque a Telerj está
convocando cerca de 300 mil
pessoas que tinham feito inseri-
çào, há cerca de quatro anos.
Isso reduziu a procura no mer-
cado paralelo. Aqui também va-
le a velha lei da oferta e da
procura. O preço de um telefone
na Zona Sul caiu de RS 2.300
para cerca de RS 2.000 c a ex-
pectativa do mercado é dc nova
queda a partir da entrega das
novas linhas.

Telerj. Para definir a ordem de
chamada, a empresa desenvolveu
ura programa de computador que
embaralha os CPFs, ordenados
aleatoriamente depois.

A Telerj afirma que todos os
inscritos receberão cartas comuni-
cando qual a sua classificação no
sorteio. Os 55 mil primeiros colo-
cados serão chamados até março
de 97. Os demais terão que aguar-
dar uma nova expansão da rede
de telefonia celular. A assessoria
da empresa reconheceu que ape-
nas os que se inscreverem por car-
ta terão como comprovar que es-
tão participando do sorteio. Mas
os técnicos da Telerj garantem
que ninguém sairá prejudicado e
que todos terão as mesmas chan-
ces.

É preciso ter cuidado para não'
exagerar nos telefonemas. A tarifa
do celular no Rio é cerca dc seis
vezes mais cara do que a do tele-
fone convencional. Segundo em-
presas que comercializam linhas
de celulares, a conta média do
carioca 4 de R) 150.

Linhas até

da Bahia são

usadas no Rio

Alguns cariocas decidiram ir
á Bahia, não para ver o que
baiana tem, mas para conseguir
uma linha de celular. É o caso
de Tadeu Santos, 42 anos, fun-
cionàrío do Tribunal de Justiça
do Rio. "Cansei de esperar pela
Telerj e decidi comprar uma li-
nha da Teiebahia. Foi fácil, já
que um amigo tinha uma para
vender", conta.

Tadeu pagou RS 750, em
duas veze» sem Juros. Ele Já tem
a linha há três meses e diz que se
o aparelho for utilizado com in-
teligência, o fato de as chama?
das serem interurbanas, já que a
linha tem prefixo (071), não
atrapalha. "Eu só uso o meu
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e seu carro.

Você tem a fórmula

Fórmula Shell.

• ?

Fórmula Shell é uma nova experiência em

dirigir. Seu carro ganha mais vida cada vez

que você abastece. E você ganha mais

liberdade. Fórmula Shell libera toda a

potência do motor. Seu carro desenvolve

melhor, roda macio, e você segue

em frente com o prazer e a

segurança de quem não tem limites. íjf^
üítlJli

Você vai sentir a diferença. 
'¦ 
^¦^r:^^0M

Fórmula Shell Álcool

e Fórmula Shell Gasolina.

Só Shell tem a fórmula.

'Is "-is^#11

Álcool e Gasolina

Só Shell tem a fórmula

Você confia, a Shell excede.
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Muuricio o suiQO Walter I ^ 1^^ ^gX. ^

propdem perguntas I 1 |^%Lj| |^T # I 1 M
sorte?", "De uucni ter medo?", "0 III 11 I | Sm I Sm

ill / v 1 LLlvAiXkj
Em tins de9S, Mauricioc Walter cstiveram no Rio niontando p

ram em do M j I 1 |A J^| t ' I 1
He da 1 I ?^1 111 I ^ S\ I 1
projeto, III 1 y 1 1 IIII, ^lF

se mudou para do  otvuigatao
mento Geragao 80. [

Freqiientando as prisoes. eles encontraram um processo de L -\§A M
continuo massacre da personalidadc. "0 individuo vive desconec- E. ^irf^li :1 41
tado do mimdo externo, perde a referenda da realidade", explica 1^ jf^gO^jB^mt^ yMauricio. Por isso, o projeto comevou com exercicios para if j^aHEBH^M ,.v .'
rcativara memoria. Km oito scmanas, 130adolesa,ntesinl'ratores |>k tiSBtm^^^Km--'/
e 10 presos adultos participaram de exercicios. Eles tinham de I
identificar. a partir do tato. materiais como farinha. gelcia, areia
ou penas. Outra atividade era nomear cheiros ausentes do am- ..^.
biente das prisoes: terra, mel, molho de churrasco. "Na 

prisao *^1'J%:
federal, a media das senten^as dos que participaram e de 48 anos. I
Para essas pessoas, a memoria e a forma de resistencia", explica o
artista. "Estou fascinado pelas tecnicas de percep^ao sensorial Bgjr <
que foram empregadas e os cfeitos dramaticos que prcnluziram". .»
Cscreveu um dos presos. Kenneth L. Rogers, cm entrevista ao ^«|g|j|^H|HHfeJORNAL DO BRASIL (Iciu na pagina J).

Para cavarainda maisa trincheirade recorda^oes.osartlstas
pediram que apelidaram WSBSBBsEBBEiSEESSSSSSSXBSXBSBSSSSBEISSm

Continua

f V 
AGORA O SEU LIXO VAI ENTRAR PELO CANO. I W*EvO NOfiSfiAL RS 420.00 I JN°° vai me dizer Que voc® ® daquelas pesscxis que ainda deixam o lixo na cozinha.. Lixo acumulado e sinal de problemas. preqo promocional

Sao insetos e mau cheiro que prejudicam a saude de sua famflia. ^ V,STA Rs 340.00
Badger 5 acaba com tudo isso. Ele e um trifurador de residuos organicos que, alem de transformar sacos e lafas de ou em 2 pagamentos

lixo em coisas do passado, acaba com aqueles problemas de pia entupida. 3Q3' 
!? 

? 
1 °°

Facil de instalar, Badger 5 vem com 2 anos de garantia e conta com uma empresa especializada total r$ 360 00
para dar assistencia tecnica e instalagao

I 
L, 

1 a** 1 
^ | 

Com Badger 5 o lixo vai sumir da sua vida de uma vez por 
'odas. BddQ6r 
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I I' Wvj TEMOS TRITL RAQORES PARA.BARES, LANCHONETES, MSQUE venoas 1021)

I—-S—I RESTAURAXTES, HOTETS, HOSPITAIS E COZINH.4S INDUSTRJAIS. 232-\887

N5o pode ser vendido separadamente
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QUESTION MARKS

JORNAL DO BRASIL

Detenta trabalha rta instalação cm forma de ninho

PftEv0 NOÍBÍiAL RS 420.00
PREÇO PROMOCIONAL

À VISTA Rí 340.00
ou em 2 pagamentos

sinal R$ 180.00
30 D.D R$ 180.00
TOTAL R$ 360,00

Badger 5
DISQUE- VENDAS (021)

232-1887

Continua na página 2

Rio de Janeiro — Domingo. 25 de agosto de 1996

As esquinas

da cultura
As bancas de jornais
são hoje shoppings
nos quais se vende,
em amplos espaços de
design arrojado, a
mais diversificada
produção cultural, de
livros a fitas de video
e CDs. (Página 12)

A nova antena da

paranonnalidade
Lotando palestras no
Rio e psicografando
até mesmo Victor
Hugo. o médium
baiano Divaldo
Pereira desponta
como o sucessor de
Chico Xavier.
(Página 5)

Autores do projeto 
'Devotionalia

ajudam detentos da Geórgia, nos

EUA, a restabelecer laços sociais

levando a arte a placas de carros

Palavras

libertadas

da 

prisão
Divulgação

baixas da memória": desenhos do quarto onde viviam antes da
prisão; a casa; a vizinhança. Depois, desenharam a prisão e suas
próprias celas. "Dialogando a partir dos desenhos, fomos trocan-
do experiências e formulando perguntas", lembra Maurício.

A proposta era estabelecer a comunicação entre os meninos do
Centro de Tratamento de Fulton e a Penitenciária de Atlanta."Os adultos estavam interessados cm ajudar as crianças a com-
preender quem são elas e como evitar ir para o lugar deles". Na
prisão de adolescentes, a maioria dos 130 adultos cumpre pena
por posse de drogas e armas. Segundo Maurício, 75% deles são
presos por novos delitos. Na Prisão Federal, a população é de
1.817 — a capacidade seria de 1.139 — , dividida entre 65% de
negros e 33% de brancos. Deles. 17.7% cumprem penas perpé-
tuas. mas a sentença média é de 19 anos, por crimes como
explosões, assaltos a mão armada e assassinatos.

Sob vigilância severa, depoimentos e perguntas foram grava-dos em video e exibidos tanto na penitenciária quanto no Centro
de Tratamento. As frases foram, então, pintadas a mão pelos
meninos em placas de automóveis com fundo preto. Nos EUA, as
placas são feitas em grande parte por detentos. Maurício passou
dias abordando motoristas c prendendo as placas cm seus carros
(na Geórgia, os carros só têm identificação atrás). Uma instala-
ção foi montada no Castle. sede do Festival de Artes de Atlanta.
O trabalho de Maurício se divide numa exibição de vídeos e slides
e, em outra sala, um ninho — metáfora de casa. Nele. os meninos
prenderam faixas com suas perguntas. O resultado, pendurado
numa sala fechada, só pode ser observado por uma pequena
abertura, como uma ala.

Queslion marks faz parte do projeto Conmsatlons at lhe
Castle. uma das realizações que o Festival de Artes de Atlanta
programou para a Olimpíada. Unindo instalações e debates.
Conversations é organizada por Mary Jane Jacobs, cx-curadora
dos museus de Arte Contemporânea de Chicago e Los Angeles e
uma das pensadoras do gênero public art, que se caracteriza por
envolver o público como parte da obra. Para o projeto, além de
Maurício eWalter. ela convidou a alemã Regina Frank, o grupo
de eslovenos Invin, o japonês Yukinori Yanagi. o senegalés Erv
Camara, o irlandês Maurice 0'Connel e as italianas Fedenca
Thiene e Stefania Mantovani. Os detalhes dos demais projetos
podem ser obtidos pela Internet, no endereço: http tnni xomer-
sations.orf;. "O mundo parou para ver a glória dos atletasamericanos na Olimpíada de Atlanta. Estamos mostrando o
reverso da medalha", diz Maurício.

AGORA O SEU LIXO VAI ENTRAR PELO CANO,
Não vai me dizer que você é daquelas pessoas que ainda deixam o lixo na cozinha.. Lixo acumulado é sinal de problemas.

São insetos e mau cheiro que prejudicam a saúde de sua família.
Badger 5 acaba com tudo isso. Ele é um triturador de resíduos orgânicos que, além de transformar sacos e latas de

lixo em coisas do passado, acaba com aqueles problemas de pia entupida.
Fácil de instalar, Badger 5 vem com 2 anos de garantia e conta com uma empresa especializada

para dar assistência técnica e instalação.
Com Badger 5 o lixo vai sumir da sua vida de uma vez por iodas.

TEMOS TRITURAPORES PARA.BARES, LANCHONETES,
RESTAURANTES, HOTÉIS, HOSPITAIS E COZINHAS INDUSTRIAIS.

ANAUELA PAIVA

i^kSSS:

s muralhas da Prisão Federal de Atlanta e da Escola
de Tratamento de Crianças do Condado de Fulton
continuam inexpugnáveis. Mas, desde o dia 16, a

È ^k barreira de silêncio entre os detentos das duas insti-
tuiçòes foi quebrada. Palavras cm fuga, impressas

gmm^^ em 350 placas de automóveis, circulam agora pelas
Ê ^k ruas da Geórgia como parte do projeto Queslion

A JÊLm Marks (Pontos de Interrogação), realizado pelo
brasileiro Maurício Dias e o suiço Walter Riedweg durante as
Olimpíadas. Os textos dos detentos propõem perguntas descon-
certantes: "Você tem sorte?", "De 

quem eu devo ter medo?", "O
sistema é justo?"

Em fins de 95, Maurício e Walter estiveram no Rio montando
o projeto Derotionalia, em que 250 crianças carentes gravaram
entrevistas e moldaram nos seus próprios pés e mãos ex-votos que
formaram instalação no Museu de Arte Moderna (MAM). Em
maio. a convite da curadora Mary Jane Jacobs. eles desembarca-
ram em Atlanta, com verbas dos ministérios da Cultura do Brasil
e da Suíça para trabalhar com detentos da cidade. Naquele
projeto, como no atual, os componentes de formação da identi-
dade foram a matéria-prima. "Queríamos saber sobre a identida-
de dos confinados", lembra Maurício, brasileiro de 31 anos que
se mudou para a Suiça depois de tornar-se integrante do movi-
mento Geração 80.

Freqüentando as prisões, eles encontraram um processo de
continuo massacre da personalidade. "O indivíduo vive desconte»
tado do mundo externo, perde a referência da realidade", explica
Maurício. Por isso. o projeto começou com exercícios parareativar a memória. Em oito semanas. 130 adolescentes infratores
e 10 presos adultos participaram de exercícios. Eles tinham de
identificar, a partir do tato. materiais como farinha, geléia. areia
ou penas. Outra atividade era nomear cheiros ausentes do am-
biente das prisões: terra, mel, molho de churrasco. "Na 

prisão
federal, a média das sentenças dos que participaram é de 48 anos.
Para essas pessoas, a memória é a forma de resistência", explica o
artista. "Estou fascinado pelas técnicas de percepção sensorial
que foram empregadas e os eleitos dramáticos que produziram",
escreveu um dos presos, Kenneth L. Rogers, em entrevista ao
JORNAL DO BRASIL (leia na página 2).

Para cavar ainda mais a trincheira de recordações, os artistas
pediram a cada um que traçasse o que apelidaram de "plantas
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Cario Wrede

Patrlck Zachmann: "Não estou interessado em documentar denúncia ou no Jato em si

'Precisamos

ter meios de

expressão'

Em novembro, um mês depois de completar 50
anos, Kenneth L. Rogers, prisioneiro 18224-008
deixará a cela A-140 da Penitenciária Federal de
Atlanta, onde passou os últimos 12 anos. Depois
de cumprir seu segundo termo de prisão, ele não
pretende voltar. Negro, filho de operários, desde a
adolescência Kenneth se envolveu em pequenos
furtos. Ainda assim, serviu na Força Aérea ameri-
cana quatro anos antes de "fazer do crime sua
atividade principal". Primeiro, fraudou cheques; a
partir de 75, passou a roubar bancos. Ao todo,
foram 36 assaltos, entrvmeados com periodos de
prisão. 

"Eu usava o dinheiro para sustentar minha
família e me manter no anierican dream", diz o pai
de dois filhos, referindo-se ao mito de prosperida-
de e oportunidade, a ideologia comum do povo
americano. Escolhido por um psicólogo para par-
ticipar do projeto de arte de Maurício Dias e
Walter Riedweg, Kenneth surpreendeu os dois
pela cultura e inteligência. Por isso, foi para ele
que Maurício levou as perguntas do JB, num
papel confiscado pelos guardas na entrada. De
memória. Maurício transmitiu as questões, res-
pondidas por escrito pelo detento.

Walter (E) e Maurício apresentam um vídeo feito com os adolescentes para os presos adultos

Para que serve a arte?
É uma celebração da criatividade humana. É

um veiculo transcendental, que oblitera doutrinas
políticas, fronteiras e dogmas religiosos.

Você pode se expressar através deste projeto?Ê importante que segmentos marginais tenham
meios de expressão para articular suas aspirações e
medos. Com este projeto expressamos que tam-

bém somos parte da família humana, apesar das
nossas falhas.

O sistema penal precisa de iniciativas assim?
Sinto que aumenta o descontentamento com as

sentenças e a diminuição de programas educado-
nais, vocadonais e de auto-ajuda. As rebeliões em
outubro de 95. que tornaram as prisões ainda mais

JORNAL DO BRASIL
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Imagens da diáspora chinesa

P fotógrafo francês Patrick Zachmann expõe em outubro, na Villa Maurina, um mergulho artístico na cultura oriental

, MôgjjcA RIANI
Em outubro os cariocas terão a chance de

conhecer uma tese fotográfica sobre a diáspora
chinesa. È o mínimo que se pode dizer sobre a
reportagem realizada durante seis anos pelo fotó-
grafo francês Patrick Zachmann. 41 anos, um dos
nomes de ponta da conceituada Agência Magnum,
que registrou a presença da China em países como
Estados Unidos e França, além de mergulhar na

I enigmática cultura oriental no próprio pais. Parte
dessa obra — 90 fotos em preto e branco e 40 em
cores — será apresentada na exposição O Olho do
Nari: Comprido, a ser aberta a Io de outubro no
Instituto Cultural Villa Maurina, em Botafogo.

A exposição, patrocinada pela Associação
I rancesa de Ação Artística (AFAA) e pela Alian-
ça Francesa, já foi exibida em paises da Ásia e da
Europa e estampada em publicações como Gèo e
Liberation. Em 1997, será montada na Inglaterra.
Zachmann, que não conheda a América Latina,
elegeu como porta de entrada o Brasil, a partir de
sua participação na Bienal de Fotografia de Curi-
tiba. onde se pode ver atualmente a mostra a ser
apreciada no Rio. Zachmann esteve na ddade
semana passada. Sexta-feira, foi conhecer de perto
o Instituto Cultural Villa Maurina. "Não tive
tempo de desvendar melhor o país, mas conheço o
trabalho de profissionais como Miguel Rio Branco
e Sebastião Salgado", disse ele, que tem sua pro-
dução requisitada por publicações intemadonais
especializadas.

Segundo Zachmann, o material da mostra "é
uma reflexão sobre o sentimento de ser estrangeiro
num pais estranho". Ele pede que as imagens não
sejam encaradas como fotojornalisticas. "O 

querealmente importa é o exercido artístico que confi-
ro às imagens. Tive sempre em mente cenas de
cinema dos anos 30. Não estou interessado em
fazer denúncias ou no fato em si." Apesar disso,
Zachmann lançou mão de artifícios da reportagem
investigativa para concretizar seu projeto. Foi a

transformado em fio condutor do texto de 50
páginas tecido pelo fotógrafo no livro sobre a
exposição." W 

"tinha 
grandes contatos e chegou a

me dar cartas de recomendação para entrar na
China", lembra.

O material é contrastante: flagrantes tradicio-
nais e exóticos, homens da alta sociedade e o
submundo da diáspora. Num primeiro segmento,
os registros são coloridos ("è a fantasia, algo feito
para os turistas verem", define). No último, as
imagens são em preto e branco. "Foi a forma que
encontrei para traduzir o obscuro, o secreto, o que
está atrás da fachada", informa.

Há registros sobre a rota do tráfico de drogas
na diáspora, controlado pela máfia chinesa. Sur-
gem, então, velhos, na Tailândia, fumando ópio,
adolescentes se drogando com heroina e trafican-
tes presos com quilos da droga. É possível ver
espetáculos bizarros num bar gay e Jlaslws do
turismo sexual, ilustrado em passagens como um"aquário" onde as prostitutas estão numeradas e
ficam á espera da escolha dos clientes.

No segmento-xolorido da mostra estão cenas
extravagantes, mas não menos interessantes. Na
Malásia, o fotógrafo acompanhou a festa dos
fantasmas famintos, um rito tradicional celebrado
no mês de agosto, em homenagem aos mortos."Eles fazem um banquete e uma grande fogueira
para levar oferendas às almas que, segundo a
crença, estão vagando e necessitadas de objetos
que tinham quando vivas", conta Zachmann. "De
um modo geral os chineses são muito materialis-
tas. Mas isso é um dado da cultura deles", esclare-
ce o fotógrafo. Zachmann se diverte ao contar um
exemplo desse apego oriental: "Nos casamentos,
ao invés de presentes, os noivos ganham quantias
de dinheiro que são anotadas num caderno. Isso
porque, quando o amigo que os presenteou se
casar, terá de receber a mesma soma". Zachmann
arrisca: "Acho 

que consegui fazer uma síntese das
diferenças que permdam a cultura chinesa". Mas
deixa ao observador a conclusão definitiva.

0 iom do ieu carro nunca foi tào alto. £ ió ligar JB FM ou Rádio Cidade para
o &eu rádio virar um helicóptero, com o Repórter Aéreo dando in^ormaçôe& preci&aò ôobre

o tràn&ito pela manhã e à tardinha. Para escapar do& engarrafamentoâ. eòte é o melhor aceâ&ório.
Li$ue JB FM ou Rádio Cidade e equipe &eu carro.

severas, foram um exemplo do que virá se não se
der dignidade aos presos.Como você se sentiu no inicio do cumprimento da
sentença e como se sente hoje?

Passei a perceber mais a sedução do consumis-
mo irresponsável que e um componente significan-
te da sodedade americana. Além disso, o fato de
que terei 50 anos quando emergir desta experiên-
da tem peso significativo no meu futuro.

Quais as expectativas para o dia em que sair?
—* Entendo claramente que o estigma do ex-presi-
diário é uma desvantagem enorme. Portanto, mi-
nhas expectativas sobre status social e objetivos
profissionais são bem realistas. A trará de um
processo lento e árduo de reestruturação do meu
sistema de valores (o que significou principalmente
diminuir minha fome por adquirir coisas) e culti-
vando a consciência espiritual, eu me comprometi
em usar as experiêndas negativas que tenho acu-
mulado na vida criminosa e na prisão como um
instrumento para ajudar jovens carentes a fazer
escolhas menos autodestrutivas.

Qual é a causa da criminalidade?
Nos Estados Unidos, o ambiente de consumis-

mo obssessivo, associado a um sistema sodal dia-
bólico de inclusão seletiva forma um ambiente
fértil para o crime. A reação da América ao crime
é hipócrita, pois não são debatidas suas causas, as
iniqüidades sociais e econômicas. O fato é que o
crime, e o castigo resultante, é mais do que nunca
um componente necessário de uma equação eco-
nòmica e se constitui uma solução para lidar com
os marginalizados. Se a arte pode servir como
catalizadora de mudanças, é fundamental que ca-
da artista tome a si a responsabilidade de sensibili-
zar a sociedade para o genocido sofisticado, nm
age. que acontece neste pais.

CASAS
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única forma de romper a muralha imposta pelos
focalizados. "Os chineses são extremamente her-
méticos em qualquer parte do mundo, com exce*
ção da Malásia e do Vietnam, onde encontrei um
pouco mais de receptividade. A impressão é de que
eles criam uma fachada para reagir a qualquer
invasão, embora recebam as pessoas com um sor-
riso", explica.

Essa desconfiança pode explicar tratamentos

como "diabos oddentais" e "long nez" ou "nariz

grande", reservados ao resto do mundo pelos
chineses. Dai o título dado à exposição. Para
quebrar a muralha, Zachmann dependeu de guias
que o auxiliassem a dedfrar o enigma. O principal
é o que ele chama de W, um misterioso imigrante,
dono de uma modesta loja de bugigangas importa-
das em Paris e de quem ele muito pouco sabia. W
sumiu do projeto antes da conclusão, mas foi
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Falando das urnas
Em encontro com seu secretário de Políticas Regio-

nais, Fernando Catão, o presidente Fernando Henri-
que, pela primeira vez, mesmo que por vias indiretas,
admitiu a má fase de seu partido no Rio.

Catão, pemedebista, comentava onde seu
tem mais chances de conquistar a prefeitura nas
çôes; para baixar a bola do colaborador, FH
as capitais em que o PMDB não vai bem:

— O desempenho do seu partido será pifio no Rio
Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São
Paulo c no Rio, por exemplo — citou o presidente.

Detalhe: no Rio. o PMDB e o PSDB estão coliga-
dos em torno de Sérgio Cabral Filho.

Belo gesto
Todo-poderoso quan-

do ocupava a Secretaria
Executiva do Ministério
do Planejamento, An-
drea Calabi começa em
setembro a participar,
como voluntário, do
Conselho dos Amigos do
Jardim Botânico.

O economista, que se
Danuza Leão e

desliga do ministério até
o fim deste mês, irá ava-
liar os projetos especiais
que servirão para arreca-
dar recursos para o Jar-
dim.

Andréa é paulista —
mas mostrou que a-do-ra
o Rio.

Cláudia ftlontenvgro

Linda e a febre
Linda Imaculada está há dias com uma gripe hor-

renda, o que a deixou completamente burra; ela não
consegue nem raciocinar e anda confundindo tudo.

Antes de baixar ao leito, o quadro eleitoral era um;
durante a semana mal leu os jornais, mas do pouco que
soube não entendeu nada. Conde em primeiro lugar?
Mas não era ele que tinha 3 por cento nas pesquisas?
Ah, essa política enlouquece qualquer um.

Linda foi convidada por todos os partidos para se
candidatar a vereadora, mas não aceitou. Ela precisa
tanto ser amada e querida que se uma só pessoa da
cidade não votasse nela se sentiria a escória do
mundo e acharia que ninguém gosta dela. Ah, preci-
sa ser muito homem para perder uma eleição e ficar

numa boa, o que, decididamente,
não é o seu caso; aliás, nem o dela
nem o de ninguém.

A febre subiu á cabeça de Linda,
que no momento só tem um sonho;
passar uma semana em casa, de
preferencia com os telefones desli-
gados, bem longe deste insensato
mundo.

Para quem só sonhava com cru-
zeiros na Costa Esmeralda e tempo-
radas na Toscana, Linda Imaculada
está muito mudada.

Talvez para melhor.

Na lata Austral x Real

r
RiORA UII? ^ violência policial no Rio não tem limite.
Díil\0/llVll!i Só um tenente do 9o Batalhão da Polícia Militar, em Rocha
Miranda, matou em confronto, no período de um ano, 17 civis.

No mesmo período, cm Nova Iorquç, todo o quadro policial foi responsável pela
morte de 25 pessoas.

Salvamento
O deputado Fernando Gabeira pretende

criar um projeto com o nome Refazenda —
com a devida licença de Gilberto Gil, é claro
— para salvar o cacau da Bahia.

Uma praga chamada vassoura-de-bru-
xa está destruindo todas as plantações, e
os fazendeiros, na pressa de vender a safra
antes que ela se perca, terminam destruin-

do também a Mata Atlântica.
Dentro do projeto existe também a

idéia de promover o Circuito do Cacau,
que transformaria algumas das antigas fa-
zendas do interior da Bahia em hotéis
turísticos.

Luis Eduardo Magalhães vai assinar
embaixo.

Largada
Pelo menos uma das

idéias para a grande
transformação que o Rio
vai passar para poder ser
sede da Olimpíada de
2004 já tem despertado
interesse na iniciativa
privada.

A Mitsubishi mandou
uma carta para o comitê
da campanha revelando
seu interesse em incorpo-
rar o projeto de consiru-
ção do metrô que ligará
Niterói ao Centro do
Rio.

Força na rua
Está tudo certo para

que o grupamento turis-
tico da Guarda Munici-
pai entre em ação do Le-
me ao Posto Seis. a partir
de setembro, para auxi-
liar os turistas.

Um convênio feito en-
tre o preleitinho de Co-
pacabana, Marcelo Ma-
galdi, a ABIH e a prefei-
tura vai mobilizar no cal-
çadão 20 guardas com
bicicletas.

Em casa
Nem Justiça, nem Ca-

sa Civil.
Na esperada reforma

ministerial programada
para depois das eleições
municipais, Luis Eduar-
do Magalhães deve ir
mesmo é para o ministé-
rio das Relações Exterio-
res.

Lá tem tudo de que ele
mais gosta: sarapatel e
champagne.

Eclético
Se o pefelista Luis

Paulo Conde não era po-
lítico antes de começar a
campanha, está apren-
dendo rápido.

Dia 3 de setembro ele
comparece a um jantar
para 300 pessoas, pro-
movido pelos emergentes
da Barra — isto é, Tere-
sa, Inácio e Vera Loyola
—, no Restaurante Biru-
ta; dia 14 Conde almoça
com o motorista José Ri-
beiro, em Cosmos, 11a
Zona Oeste.

Se vai dar resultado
nas urnas não se sabe,
mas na balança, com cer-
teza.

O ex-presidente da
Argentina Raúl Alfonsin
chega ao Rio no dia 5 de
setembro para fazer a pa-
lestra de encerramento
do ciclo de conferências
América Latina, da guer-
rilha à redemocralização,
no Centro Cultural Ban-
co do Brasil.

Depois de abordar te-
mas polêmicos como cri-
se da divida externa e
efeitos da globalização
nas democracias pobres,
se não perder o apetite,
Alfonsin almoçará no
Palácio das Laranjeiras,
a convite do governador
Marcello Alencar.

Mulheres no poder
Uma pesquisa da professora Cristina Bruschinni, da

Fundação Carlos Chagas (SP), revelou que se as donas
de casa fossem consideradas mão-de-obra ativa, 95,4%
das mulheres estariam incluídas na parcela produtiva
da população brasileira.

A noticia foi dada no seminário A mulher na niagis•
tratura, realizado semana passada pela Associação dos
Magistrados.

Em seu primeiro en-
contro no Congresso pa-
ra discutir a reforma do
Judiciário, o presidente
do Supremo Tribunal
Federal, Sepúlveda Per-
tence, sentiu uma tendên-
cia de alguns deputados
em incluir emendas que
permitam o controle cx-
terno do poder. E manda
seu recado:

— O Judiciário existe
porque é independente.
Sem independência e me-
ihor fechar. Há formas
mais rápidas de resolver
conflitos. Quem viveu o
regime militar sabe disso.
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/'erfil do consumidor

0 público carioca vai conhecer uma nova fase na carreira
do cantor Paulo Ricardo, de 33 anos. Nesta terça e quarta-
feiras, ele mostra no palco do Canecão, às 21 h, o CD Rock
popular brasileiro, que representa uma verdadeira guinada do
ex-vocalista do RPM em direção ao que de melhor aconteceu
no rock nacional nas últimas três décadas. É o seu primeiro
trabalho apenas como intérprete. "A idéia do disco surgiu
depois que cantei Ideologia no especial feito em homenagem
ao Cazuza", revela. A música foi a única em que Paulo
Ricardo manteve o arranjo original.

Em outras canções, no entanto, Paulo Ricardo divide o
microfone com os autores, como em Lumiar, com Roberti-
nho do Recife, Me liga, com Frejat, e Agora só Jalta você.
com Barone. A música que já está arrebentando nas FMs é
mesmo A cru: e a espada, onde conseguiu convencer Renato
Russo a voltar aos estúdios de gravação — este é, aliás, o seu
maior orgulho, como ele faz questão de ressaltar.

O consumidor Paulo Ricardo também gosta de misturar
nostalgia com atualidade. Se por um lado revela fascínio
pelos quatro rapazes de Liverpool — no relógio, por exem-
pio ("uso um estilizado dos Beatles") —. ele sabe valorizar
jovens artistiis, como o ator Alexandre Borges e o cantor
Chico César. A mulher bonita é ainda a musa dos 16 anos. a
atriz italiana Ornella Muti. mas o programa de TV preferido
chegou à modernidade via TV por assinatura: Manhattan
Connection.

Pasta de dente tem que ser Signal; xampu só se for
Johnson & Johnson; cuecas, Calvin Klein e Bering; carro.
Apoio. Sonho de consumo? Um Lear Jet para fazer turnès,
que ninguém é de ferro. Quanto ao pior momento profissio-
nal, não há dúvida; foi o fim do RPM ("um folhetim"). O
momento mais emocionante? "Quando Roberto Carlos me
citou como seu cantor preferido."

"Fobia 
é ficar dentro do carro ouvindo a Hora do Brasil. Sonho é fazer turnê de Lear Jet"
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Perfume — Carolina Berrera.
("Não costumo ficar muito tempo
com o mesmo.")
Desodorante — Armam
Xampu — Johnson & Johnson.
("Para não arder os olhos.")
Sabonele— Lux
Pasta de dente —Signal
Tipo de roupa; onde compra —
"Roupas de moleton da Benneton e
do Cláudio Gomes."
Relógio — "Um estilizado dos Bea-
tles."
Cuecas — Calvin Klein e Bering.
("Também uso samba-cançào.")
Computador — "Não tenho. Não
entendo nem dc videogame."
Videolaser — Pionneer
Mensagem da sua secretária eletrô-

. nica — "Antes eram trilhas sono-
ras, agora são o mais objetivas pos-
sivel."
Restaurante predileto — Arlecchin-
tio^e BB Lanches
jT^mida de que mais gosta — Japo-
nesa e feijoada
Comida dc que não gosta — "Rara-
mente como carne vermelha."
Bebida — Chope

Coleção — Gibi ("Tenho tudo en-
cadernado.")
Esporte — "Corro na Lagoa todo
dia e faço ginástica em casa."
Religião — "Acredito em tudo,
apesar dc ter formação católica."
Peça de teatro — A comédia dos
erros
Autor — Marcelo Rubens Paiva
Diretor — Quentin Tarantino
Ator — Alexandre Borges e Harvey
Keitel
Atriz — Fernanda Torres
Mulher Inteligente — Camille Pa-
glia
Homem inteligente — Geraldo Car-
neiro
Motivo dc orgulho — "Ter conse-
guido trazer o Renato Russo para
cantar comigo A cru: e a espada."
Motivo de arrependimento — "Tal-
vez devesse ter voltado para o Rio
há mais tempo."
Ginástica — Peso leve em casa
Animal doméstico — Pastor alemão
Animal selvagem — "Tigre. Meu
signo no horóscopo chinês."
Guru — "Em termos profissionais
são o John Lennon e o Cazuza."
Mito— Beatles

Palavra mais bonita da lingua portu-
guesa — Saudade
Palavra mais feia — Estrofe e estri-
bilho
Quem gostaria que pintasse o seu
retrato — Francis Bacon
Quem gostaria que compusesse uma
música para você — "Já 

pedi ao
Caetano Veloso. Estou na espera."
Pior pergunta que já lhe fizeram —
"Como e por quê terminou o
RPM."
Homem elegante— Barrison Ford.
Mulher elegante — "A minha." (o
modelo e atri: Luciana Vendramini)
Homem bonito — Lenny Kravitz
Mulher bonita — Ornella Muti.
("Conheci ano passado e ela conti-
nua deslumbrante. Foi a minha
musa dos 16 anos.")
Sonho de consumo — Lear Jet.
("Para fazer as turnès.")
Livro de cabeceira — 1 Ching.
("Mas agora estou lendo Fare-
well.")
Cantor — Chico César e Paulinho
Moska. ("Tem músicas inéditas dos
dois no meu disco.")
Cantora — Marisa Monte, Marina.
Fernanda Abreu e Bjork

Ópera — Xavio fantasma
Símbolo sexual — Demi Moore
Personalidade — Betinho
Superstição — "Costumo entrar
com pé direito em avião."
Livro — Burning in water drowing in

Jlame. ("Uma coletânea dc poesias
do Bukovvsky.")
Escritor — "Na 

poesia, Carlos
Dnimmond de Andrade e João Ca-
bral de Melo Neto. Na prosa. Ga-
briel Garcia Marquez."
Filme — Rock é rock mesmo e Amor
à queima-roupa
Disco — Help. ("Primeiro que com-
prei c mudou a minha vida.")
Show — Egberto Gismonti com
Naná Vasconcellos
Programa de TV — Manhattan
Connection
TV por assinatura — Net
Qualidade — Paciência e bom hu-
mor
Defeito — "Posso resitir a tudo
menos a uma tentação. Ou seja,
não sou disciplinado."
Fobia — Ficar dentro do carro ou-
vindo a Hora do Brasil
Tara — Mulher

Presente que gosta de dar — CD e
flores
Presente que gosta dc receber —
"Brinco, anel e outros acessórios."
Queixa de consumidor — "As em-
balagens geralmente são mal pensa-
das. Sempre que a gente abre um
iogurte espirra para todo lado."
Signo — Libra
Psicanalista — Nilo Romero. ("È
um amigo psicanalisado")
Carro —Apoio
Momento profissional mais emocio-
nante — "Quando o Roberto Car-
los me citou como seu cantor prefe-
rido. Logo depois gravei Detalhes
para o especial da Globo."
Pior momento profissional — Fim
do RPM. ("Foi um verdadeiro fo-
Ihetim")
Intelectual — Fernando Henrique
Cardoso
Qual a melhor tática para se conse-
guir alguma coisa de alguém — Pe-
dircomjeitinho
Com quem gostaria de esbarrar por
aí — Sharon Stone
Receita para o tédio — Compor e
correr
Receita para a solidão — Um gran-

? As fragâncias unisex de hoje nào
sào novidade. Até o fim do século
18. homens e mulheres usavam, ov
mesmos perfumes. Com a ascensão
da burguesia ao poder, os perfumei
ficaram carregados com a pecha da
frivolidade. e portanto, mais apro-
priados às mulheres. .As fragâncias
femininas refletiam o ambiente do-
mestiço, os jardins. Os homens Rio
deveriam ter cheiro. -<•.

? Na Antigüidade, nenhum ban*
era digno desse nome sem* 11

uso de perfumes. O chão da sala era
coberto de flores, as mesas esfrega
das com folhas de hortelã e os con-
vivas recebiam grinaldas e unguen-
tos cheirosos. Uma descrição regs-
tra que um anfitrião inovador fjtf

em óleos voarem
sobre a sala, aspergindo os convi-
dados.
O Na Idade Media, rosas e violetas
eram usadas com freqüência em vá-
rios tipos de comida.
O Certos cheiros protegiam comia
2 contaminação por docnçâi Visi-
tantes de um doente deveriam!»-
chechar com agua-de-rosas e man-
ter um pauzinho de canela na boa

de amor e o Baixo Gávea
A melhor viagem — Turnê do disco
Rádio pirata
O que gostaria de fazer antes dc
morrer — Pular de pára-quedas.
("Meu pai era pára-quedista.")
Como reage quando leva uma corta-
da no trânsito — "Não esquento."
O que você deseja para alguém que o
magoou — "Que a gente ainda pos-
sa dar risada do acontecido."
Lugar mais esquisito onde fez amor

Na beira da estrada Rio-Santos.
("Nào deu para agüentar.")
Ruído que faz quando faz amor —
"Costumo falar coisas agradáveis."
As noites de lua são propicias a... —
Shows ao ar livre
E os dias de sol a... — Praia
Como se acalma quando está tenso

"Ouvindo amhient music, tk
Brian Eno ou Ertk Satie."
Mal do século — Aids
Quem levaria para uma ilha desata
— "Minha mulher." "
Quem deixaria lá — A classe poflú-
ca brasileira
Frase — "Só 

quero saber do ftile
pode dar certo", dc Torquato Neto

Viagem em busca do

Casal canadense lança

livro sobre a história

cultural dos odores

ANABCLA PAIVA

Quando viajam, os canadenses
Constance Classen e David Howes
nào costumam sair em busca de
belas paisagens. 

"Nós 
procuramos

experimentar novos cheiros", diz o
antropologo David. autor, junto
com sua mulher Constance e o pro-
fessor Anthony Sinnott. de Aroma
— a história cultural dos odores,
lançado pela editora Jorge Zahar
na Bienal do Livro, em Sào Paulo
Veia ao lado). Ao vir ao Brasil para
o lançamento, os pesquisadores
ugendaram uma excursão olfativa
por unia reserva florestal em Curi-
tiba: "Queremos experimentar o
cheiro de tlorc> e frutas sobre as
quais apenas lemos. Sempre leva-
mos uma càmera. mas tentamos

..gravar como é cada cheiro", dizia
David. ainda no Canadá, numa en-
trevista.por telefone, ao JORNAL
1)0 BRASIL

Desde 88, David e Constance
^pesquisam a importância que os

cheiros tiveram no mundo antes do
advento do desodorante e do mi-
croondas. "O olfato era muito mais
importante do que hoje", garante a

historiadora. Constance localiza
nos séculos 18 e 19 a mudança de
atitudes que pós a visão em primei-
ro lugar absoluto na hierarquia dos
sentidos, seguida de perto pela au-
diçào. Os sentidos do tato, olfato e
gosto ficaram por baixo. "Nào
existem, por exemplo, construções
do governo dedicadas ao cheiro,
como uma galeria dc arte é dedica-
da á visão. E por que nào se apri-,
moraram as tecnologias para asso-
ciar o cinema e a TV aos odores?",
pergunta David, sem dúvida um
homem de visão.

As razões para a mudança sào
muitas, lembra Constance. "Pensa-
va-se que as doenças eram transmi-
tidas pelos odores. Com a desço-
berta de que eram causadas pelos
germes, os cheiros perderam um
pouco do status". afirma. Os chei-
ros também estavam muito ligados
à religiosidade. Na Antigüidade, os
deuses emitiam odores; no Cristia-
nismo. o "cheiro de santidade" tor-
nou-se conceito dos mais importan-
tes. Reza a tradição católica que o
corpo de Santo Isidoro, quando
exumado 40 anos após a morte,
não apresentava sirais de deeom-
posição e exalava magnífico perfu-
me. "Nos séculos 18 e 19. as pes-
soas deixaram de ter tanta fé em
milagres. Além disso, os perfumes

eram associados à aristocracia e.
numa época de muitas revoluções,
se tornaram símbolos de futilida-
de", explica Constance.

David Bowes tem uma teoria
filosófica para explicar o papel se-
cundário a que foram relegados os
odores. "Os cheiros são emocio-
nais, nào podem ser contidos, pene-
tram o indivíduo. São o oposto da
nossa visão compartimentada, li-
near e racional do mundo", susten-
ta. No entanto, ele e Constance
dizem que há um cheiro de mudan-
CJ no ar. "Pela 

quantidade de no-
vos produtos aromáticos à venda,
percebe-se que as pessoas querem
de novo ter os odores em sua vida.
E parte do desejo de maior ligação
com a natureza", diz Constance.
Um bom exemplo é o crescimento
da aromaterapia. "Nossa medicina
não oferece nada aos sentidos, a
não ser a anestesia. Na medicina
tradicional, as plantas sào usadas
como medicamentos e seu odorco-
mo estimulante ou relaxante", ex-
plica ela. que pesquisou o trabalho
de curandeiros-

Para o antropólogo, devolver
cheiros ao mundo inodoro de com-
putadores e televisões é importante
para a felicidade do homem. "Pre-
cisamos liberar o nariz e igualar
mais os sentidos", propõe.

H
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Divaldo Pereira, que atraiu I.5Ò0 pessoas a um centro espirita no Maracanã: "Sou mais pregador
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~ aicessor de

Chico Xavier

|
Éíivaldo Pereira lota palestras no Rio e psicografa Victor Hugo

Mostra na Cinemateca

dõ MAM reconta luta

de cineastas em 1968
A prè\ia de um dos períodos

jtfúis turbulentos da França neste
çculo será revista a partir desta
ter^a-feira até 12 de setembro, no

fóyer da Cinemateca do Museu de
Arte Moderna (MAM). Ê a exposi-
qfàL'qffairc Ltinglois, que revela,
atrivès de fotografias e documen-
UM; o protesto de cineastas como
Jean-t.uc Goilard. Abel Gance e
Joan Renoir contra a demissão, em
ítívtreiro de I %S, do diretor da
Cinemateca Francesa Henri Lan-
jdois. o maior restaurador de filmes
dirhistória do cinema.

O episódio é considerado um
prelúdio do Maio de fi8, movimen-
(«•estudantil que levou milhares às
ruas pela reforma do sistema edu-
cacional. As lentes da fotógrafa
Mahe Letrange, amiga de Langlois,
registraram tudo. das reuniões da
ijUehgència cinematográfica às pas-
scatas da massa, que foram parar
nos jomais c na revista Cahkrs du
cinema. "Henri Langlois tinha pai-
\:ío total pelo seu trabalho. Ele fez
dó tudo para conservar a memória
do" cinema", afirma Malie. que vai
inaugurar a exposição às 19h. No
mesmo horário começará a exibi-
jjào de Citizen Lmglois, documen-
tário sobre a vida do restaurador,
leito pelo argentino Edgardo Coza-
rinskv. O documentarista Jean
.Rouch. que foi um dos cabeças do
..ilíairc Langlois e que visita o pais
por ocasião do Festival do Filme
Etnográfico, no CCBB, estará no
venussage da exposição, que reúne
ainda |ot«K de atoas e diretores

? Abaixo, a poesia Os piissaros
das recordações, do livro Pássaros
livres, de Rabindranath Tagore:"As minhas lembranças alcançam
a profundidade que a memória
lhes faculta.

São aves de arribação que, pe-
riodicamente, fogem do inverno
passado, buscando o calor agra-
dável do verão atual, sobrevoan-
do as paisagens em cinza, difíceis
de ser reconstruídas.

Nesse espaço de tempo, que è o
dia de hoje, sempre fugaz, elas se
tornam a marca da perenidade,
cobrindo as distâncias colocadas
pela viagem incessante das horas.

A sua presença sombreia-me
ora com a tristeza dos erros come-
tidos, vezes outras com a luz das
ações dignificantes, num calidos-

cópio (i/e) mágico de retornos e
de fugas.

Correm lágrimas de arrependi-
mento pelos meus olhos, que o
beijo quente da alegria devora,
sempre que me chegam os pássa-
ros das recordações.

Porém, sua presença somente
me atinge, o quanto permite a
gaiola da minha memória, que os
liberta.".
? A seguir, trecho de Árdua as-
censâo, pelo espírito Victor Hu-
go:

"O 
jovem e tristonho Armindo

persoificava a angelitude, abra-
çando a cruz em que fora fixado
pelo destino que construirá, no
pretérito, como necessidade de
progredir e conquistar a paz.

Por imposição do momento, o

genitor deixara-o com uma tia-
madrinha, ao distribuir as eriun-
ças com os conhecidos e parentes,
face à impossibilidade financeira e
emocional de tê-las no lar.

A senhora Marbela, que passa-
va como cristã afervorada, pos-
suidora de qualidades morais su-
periores, era uma obsessa. Ate/a-
nada por Espíritos vulgares, mo-
vimentava-se em diferentes
estados psicológicos, alternando
violentas depressões com crises
alucinatórias que a faziam agres-
siva.

Desde que Armindo fora para
o seu lar com a anuência dela
mesma, que se prontificara em as-
sumir a responsabilidade do que
chamava um ato de caridade
evangélica, destravaram-se-lhe os
redutos das reminiscências (...)".

como Jeanne Moreau, Grace Kelly,
Elia Ka/an. entre outros.

O Affaire Langlois gerou uma
corrente de solidariedade mundial
em tomo do restaurador. Em Paris,
durante dois meses, centenas de es-
tudantes e cineastas foram todas as
noites para a frente da cinemateca,
no Palácio de Chaillot. exigindo
sua volta à direção. Ao mesmo
tempo, chegavam de outros paises
telegramas de gente como Charles
Chaplin, Orson Welles e Fritz
Ling. Jean Cocteau di/ia: "Ele é o
dragão que guarda nosso tesouro".
Com tanta pressão, a solução en-
contrada pelo governo francês foi

voltar atrás e convidar Langlois pa-
ra retomar seu posto. Por ironia, a
demissão e a readmissào foram fei-
tas pelo escritor c também diretor
de cinema André Malraux. então
ministro da Cultura e de quem o
diretor da cinemateca salvara o fil-
me Lespoir, 10 anos antes.

Falando em 1977, aos 62 anos,
Henri Langlois foi o grande res-
ponsável pela elevação do cinema
da condição de diversão ao status
de arte. Depois de fundar a Gne-
mateca Francesa, em 1936, com
George Franju. Langlois se tornou
o pai e o incentivador de uma gera-

çào de cinéfilos do pós-guerra, co-
mo os jovens Jean-Luc Godard.
François TrufTaut e Claude Cha-
brol. que se tomariam grandes no-
mes da nouvelle vague. Suas sessões
de cinema, programando clássicos
do cinema mudo. atraiam um pú-
blico que retomava o dneclubismo.

Sem a pretensão de ser um dire-
tor famoso, a principal obra de
Henri Langlois, no entanto, foi co-
lecionar e recuperar para a história
do cinema mais de 60 mil filmes —
das primeiras produções dos ir-
mãos Lumiére ás comédias de Cha-
plin. 

"Ele era discreto e respeitava

seu trabalho de recuperação", diz
Malie. A única experiência de Lan-
glois atrás das cãmeras foi em
L histoirc dtt monde à trarers son
cinema (1976).

Ainda garoto. Langlois come-
çou a montar seu arquivo particu-
lar guardando os filmes embaixo da
cama ou no banheiro de sua casa.
mesmo sob o risco de causar um
incêndio. O primeiro filme que
comprou foi O gabinete do Dr. Ca-
ligari, de 1919. de Robert Wiene.
um clássico do expressionismo ale-
mão. adquirido à época por 100
Iranços. Durante 3 Sc^und«i Guerra

Mundial, quando Paris foi ocupada
pelos nazistas. Henri Langlois teve
que arranjar um jeito de salvar cer-
ca de 50 mil rolos da cinemateca.
Guardou quase tudo nos subterrã-
neos da cidade.

Pouco antes de morrer, realizou
o sonho de montar o Museu do
Cinema, na Cinemateca Francesa.
Ali. guardou filmes, roupas e cená-
rios de produções famosas, como-a
cama em que Greta Garbo e Ro-
bert Taylor se amaram em A dama
das camélias, de Alexandre Dumas,
filho, e a réplica do robô de Metro-
polis, dc Fritz Lang.

MÔNICA R1ANI
Reza a lenda que quando era funcionário do

Ipase (antigo INSS), em Salvador, Divaldo Pereira
Franco era mestre em atender pacientes fantasmas.
Nada a ver com gente criada por maracutaias. Eram
espíritos que chegavam para pedir uma consulta
mas cujas fichas, se procuradas, só constavam no
arquivo morto. O meio encontrado pelo chefe de
Divaldo para colocar um ponto final na história, foi
baixar a ordem: "Só levante para atender o balcão
quando eu mandar, pois posso ver realmente quem
está chegando." Essa é uma das muitas prosas que
cercam um dos mais respeitados médiuns brasilei-
ros. nascido em Feira de Santana, na Bahia, há 69
anos, que deu os primeiros sinais de enxergar muito
além do balcão e hoje é considerado o sucessor em
potencial do maior espirita brasileiro, Chico Xavier,
ainda que ambos não gostem de falar sobre o
assunto.

"O Chico não gosta de falar em sucessores. É um
tema proibido na casa dele. Mas, realmente, Dival-
do é uma pessoa séria", afiança o jornalista Mareei
Souto Maior, autor da biografia de Chico que,
muito debilitado por problemas do coração, rara-
mente recebe a imprensa. "Chico è a maior antena
paranormal do século. Tem 400 livros psicografa-

____________ dos. E a minha área não è exata-
. _ . .,. . mente a psicografia. Sou mais

O espiritismo e pregador e educador", apresenta-
uma ciência dc se Divaldo. Se não se compara á

ma'or antena paranormal, pelo
menos pode ser imaginado como

grande conteúdo de uma parabólica espírita de última
exffcrimentacão geração: dos 140 livros ditados em

incorporações, grande parte foi
abo na traduzida em tcheco, polonês e

inglês. E, entre eles, estão seis
obras inéditas do poeta e romancista francês Victor
Hugo (1802-1885) e três do Prêmio Nobel de Litera-
tura Rabindranath Tagore (1861-1941), poeta e
místico indiano (leia trechos ao lado).

Dados que só fazem aumentar a idolatria de-
monstrada pelos seguidores da doutrina espirita
iniciada por Allan Kardec e que são acrescidos pelo
fato de o médium ser respeitado conferencista em
universidades nacionais e estrangeiras, como Sor-
bonne e Viena — esteve em mais de 50 paises,
muitos em plena revolução, como a Espanha no
periodo franquista —, além de ser o fundador de
uma vasta obra social em Salvador. A Mansão do
Caminho, criada em 1947, gasta RS 80 mil por mês
no atendimento á comunidade carente oferecendo
desde consultas médicas e creches até cursos profis-
sionalizantes e alimentação, numa área de 90 mil
metros quadrados em Salvador.

O prestigio de Divaldo pôde ser comprovado em
sua passagem pelo Rio esta semana para uma série
de palestras, sendo que uma delas provocou um
engarrafamento cm Laranjeiras, na segunda-feira,
na Hebraica. Durante a semana, ele só não falou
para multidões na quarta-feira, reservada para rece-
ber a medalha Pedro Ernesto na Câmara dos Verea-

dores, iniciativa do vereador Fernando Martins. A
última palestra aconteceu na Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro (Ueij) sexta-feira e ontem ele
já podia ser encontrado autografando quatro livros
na 14* Bienal Internacional do Livro de São Paulo.

A maratona se encerra hoje com sua presença
numa feira no Colégio Militar, ónde serão vendidos
objetos produzidos pela comunidade da Mansão.
Espírito de luz para os que crêem, espanto de
vitalidade para os ateus, Divaldo surpreende por
sua eloqüência e rapidez de raciocínio. A surpresa
aumenta ao se conhecer sua formação, resumida ao
curso na Escola Normal Rural. "Tudo o que sei
devo aos espíritos. O espiritismo é uma ciência de
observação com grande conteúdo da experimenta-
çào elaboratória", define. "O médium possui a
faculdade paranormal que è conferida por células
especiais que nos permitem coar energias", comple-
menta.

Foi aos quatro anos que esse filtro energético
começou a funcionar no pequeno Di, como é cha-
mado pelos familiares e amigos. Brincando na sala
da grande casa que abrigava os pais e 13 filhos, ele
viu a avó que já era morta, Maria Senhorinha, que
nem sua mãe havia conhecido. O fato, comunicado
ao padre, foi logo atribuído ao demônio. "O diabo é
sagaz", retrucou o religioso saber desta e de outras
visões. Somente aos 17 anos, depois de ficar parali-
tico após a morte de um irmão, ele começou a
trabalhar sua espiritualidade. Ficou curado por
uma médium que atribuiu a doença ao parente.

Sua característica maior, porém, está na orató-
ria, quando ele é transformado em receptor e emis-
sor de mensagens. Algo que se manifestou em 1947,
quando foi convidado a palestrar em Aracaju. "Mi-
nha memória falhou e, de repente, vi um senhor na
minha frente dizendo que era Humberto de Campos
e que falaria por meu intermédio. Foi como se
ligassem um teletipo na minha frente", recorda,
referindo-se ao poeta e jornalista maranhense, que
morreu em 1934. Há dez anos, Divaldo aliou ao seu
discurso linhas da psicologia transpessoal e atual-
mente faz seminários para até duas mil pessoas em
centros de convenção. "Foi algo que iniciei ao
psicografar O homem integral, de Joana de Ange-
lis", diz, apontando para a sóror de maior presença
cm sua obra.

Na última quinta-feira, quando atraiu 1,5 mil
pessoas ao Centro Espírita André Luiz, no Maraca-
nã, Divaldo fez uma "festa de arromba" espiritual,
segundo definição de um dos presentes. Com uma
palestra simples e por vezes até divertida, no final
ele recebeu aquele que é tido como um dos espíritos
mais elevados pelos espiritualistas, o doutor Bezerra
de Menezes, levando várias pessoas ás lágrimas."Não adiunta falar o que se passa com a gente. Eu
era atéia, lia Simone de Beauvoir c Sartre. Hoje,
sinto no espiritualismo uma experiência maior",
resumiu a médica e professora da UFF, Célia Bas-
tos, uma das muitas que se emocionaram com o
momento que. no mínimo, espantaria o ta! chefe do
Ipase.

Nelson Pera;

/ií jotograjias que retratam Jean Kenoir e Uoiiard (D) e os protestos durante a passeata na Ruc de CotircellesJazem parte da mostra que o MAM abre na terça
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ENTREVISTA Cida Venâncio, viúva de Pixote

'Nunca 

o vi apontar o cano'
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JORNAL DO BRASIL

ANDRÉ LUIZ BARROS ~~ ~~

Ela 

tem a aparência dos seus 27 anos. Mas se sente experiente como
uma quarentona. Maria Aparecida Venâncio da Silva, ou apenas Cida
Venâncio, experimentou a dor de perder, há oito anos, o namorado,
Fernando Ramos da Silva, o Pixote. Menino "real" da cidade de
Diadema. São Paulo, que se tomou personagem de ficção e lenda depois
que interpretou Pixote — A lei do mais fraco, o filme de Hcctor
Babenco, Fernando está outra ve: representado nas telas. Assassinado
por policiais em 1988, depois de viver estigmatizado como delinqüente.

Fernando reaparece em Quem matou Pixote?, de José Joffily. que conta sua história e, no
último Festival de Gramado, ganhou seis prêmios Kikito, entre os quais o de melhor filme,
melhor ator (Cassiano Carneiro), melhor atriz (Luciana Rigueiro) e melhor roteiro.
Maria Aparecida recebeu uma percentagem de 3$é do orçamento total do filme e terá
participação, também de J"o, na bilheteria. "A 

primeira pergunta dos jornalistas quando

ligam pra mim é: 'Você está bem?'. Quando digo que não estou tão ruim ultimamente, por(ausa do filme e do meu novo marido, eles se decepcionam. Acho que vou dizer'sempre queestou na pior, passando Jome", pode brincar hoje Cida. "Agora 
posso descansar. Foram

mais de oito anos de batalha e aguardo que a imagem do Fernando fique limpa de vez na
cabeça das pessoas", diz. esperançosa.

A idéia do filme, que a principio seria feito por um diretor de Campinas, veio do livro
Pixote nunca mais, de Cida. Ali ela conta como o garoto da violenta Diadema foi parar no
cinema, tentou a vida na Rede Globo e, não aproveitado, voltou para o cotidiano duro da
cidade onde morava, na qual jamais passaria de uma figura malvista. Cada vez que um
irmão era preso em alguma cidade distante, o nome de Fernando Ramos aparecia em letras
garrafais. I: ele não tinha nenhuma ligação com esses crimes, nunca o vi apontar o cano
para ninguém , jura (ida, que sem candidata a vereadora pelo Partido Socialista
Brasileiro.

— Os assassinos de Fernando Ramos estão sol-
tos até hoje. Como voei se sente?

Não vou entrar no mérito de quem matou
mesmo o Fernando. Todo mundo sabe quem o
matou. Na verdade, todo mundo o matou um
pouco, a policia, o sistema ou quem via nele
apenas um bandido. Não quero julgar ninguém.
Julgaram demais o Fernando, falaram que ele
nunca se livrou do mundo do crime. Quando ele
morreu, havia matérias nos jornais dizendo que ele
era bandido, e bandido tem mesmo que morrer.
Quando um irmão dele era preso em uma cidade
distante, botavam no jornal: 

"Preso o irmào de
Fernando Ramos, o Pixote". Quando um primo
dele era preso lá não sei onde, botavam o nome
dele e do filme. A imprensa e a sociedade aqui de
Diadema foram muito injustas. Quando ele mor-
reu, foi citado como o inimigo número um de
Diadema. Finalmente tinha sido morto. Vi pes-
soas. no enterro, aplaudindo e gritando: "Justiça,

justiça, justiça!".
Mas você, que conviveu com ele, achava que ele

era um criminoso?
Nào. Aquilo tudo que eu via era muito louco

pra mim, eu desconhecia que o Fernando fosse
bandido (Cida tinha 19 anos quando Fernando
Ramos morreu). Nunca o vi roubar nem apontar o
cano pra ninguém. Tentei mudar sua imagem
através de um advogado, mas nào consegui nada.
A gente que e pobre vive com medo da Justiça, e
brigar na Justiça nào dá. é uma coisa muito peri-
gosa pra quem nào tem muito dinheiro. Escrevi o
livro para mostrar minha versão. O gerente da loja
que acusou Fernando de roubar disse numa entre-
vista ao Caco Barcellos que aquilo não era verda-
de. Quando as pessoas julgaram e condenaram o
Fernando, esqueceram que existiam uma esposa,
uma filha e uma mãe que dependiam dele. Ser juiz
é fácil, o difícil é estar do outro lado. Julgar é tacil.
o difícil é ser condenado por antecedência.

Mas você tentou forçar a prisão dos homens que
o mataram?

Quem acompanhou o caso sabe quem matou o
Fernando. Nào tentei prender ninguém nem vou
tentar. Acredito em Deus. è difícil acreditar na
Justiça neste pais. mas tento acreduar. Quem vive
o dia-a-dia da gente que è pobre sabe que é difícil
nào conhecer ninguém ligado ao crime Morre

muita gente aqui em Diadema, o Fernando só foi
mais uma das muitas pessoas assassinadas diaria-
mente. Só que mataram a pessoa errada, porque
ele era conhecido, houve muito apoio a ele. O
Hector (Hei tor Babenco^ diretor de Pixote) conse-
guia nos ajudar financeiramente. Hoje. quando
vejo que o filme do Joffily ficou pronto, penso que
a gente devia isso ao Fernando, tanto o meu livro
como esse filme, agora.

Você está bem, financeiramente?
Como assim? Tem alguém bem financeiramente

no Brasil? Ou aqui em Diadema? A gente vive
como pode. Agora, nào estou passando fome.
Graças a Deus, sou meio sócia do filme do Joffily,
e isso me deu uma certa tranqüilidade. Me casei de
novo. e nào estaria aqui se nào fosse meu marido.
A primeira pergunta que os repórteres fazem é se
estou mal. e quando digo que nào estou tão mal
eles se decepcionam. Acho que vou dizer sempre
que estou passando fo-
me, estou no meio da
rua. A familia Ramos
nào soube aproveitar o
verdadeiro prêmio da lo-
teria que recebeu. A do-
na Josefa {mãe de Fer-
numio Ramos) é uma pessoa complicada, já perdeu
o Fernando, o Dema, o Paulinho e o outro filho
dela está preso.Mas o Fernando teve uma chance de trabalhar na
Rede Globo. O que aconteceu realmente naquela
época?

Ele já tinha tido sua chance como artista, no
filme, e quando voltou para tentar a sorte na
Globo estava estigmatizado como bandido. Ele fez
a novela O amor é nosso mas nào conseguiu
completar. Sinceramente, em nenhum momento
senti que as pessoas tenham dado oportunidade a
ele na televisão. E ele em nenhum momento deixou
de tentar. Tanto que quando ele foi morto, estava
trabalhando numa peça. o nome era Ataliha, ela
estava em cartaz em São Caetano. Estava tentan-
do tirar o rótulo que botaram nele. Estava com um
rótulo de marginal e as pessoas olhavam pra eie
desconfiadas. Infelizmente, o tempo fot muito cur-
to pra ele se regenerar.

Você acha que a fama, no caso do Fernando, foi
prejudicial?

Olha. eu acho que a felicidade dos outros
incomoda as pessoas. Principalmente aquelas que
nào têm espirito de trabalhar pra crescer. Mc
disseram para me candidatar a vereadora agora, já
tentei desistir várias vezes, mas as pessoas estão
insistindo muito (ela se candidatará pelo PSB).
Cansa demais essa coisa de política, nunca imagi-
nei que fosse tão difícil. Tenho uma doencinha de
querer ajudar todo mundo, mudar as coisas, mas a
maioria das pessoas na política é acomodada. Eles
dizem: "Ou você fica com a gente ou vai ter que
lutar sozinha". Antes eu criticava todo mundo.
Agora eu vejo que os políticos nào se infiltrara
para brigar por um projeto, todo mundo se aco-
moda e é muito difícil lutar contra uma pessoa
acomodada. Nào vou lutar por voto, até porque
estou estafada.

Você sente que aprendeu muito com tudo isso?
Tenho 27 anos mas até já cansei de viver. Cada

o projeto mas nào conseguia dinheiro. Foram
mais cinco anos de luta. As vezes eu ligava, e o
Joflily respondia: "Não consegui nenhum dinheiro
ainda", e eu ficava nervosa. Nesse tempo todo a
imprensa se esqueceu de mim e de dona Josefa.
Agora, meu marido até já me disse: "Chega, né
Cida? Chega de Fernando, agora é minha vez".
Agora posso dar atenção a ele, acabou essa fase de
resgatar a divida com o Fernando. Falta ver como
o filme vai ser nos cinemas.

Que dívida era essa?
Meu sonho e minha missão para o Fernando

chegaram ao fim. É importante mudar a imagem
dele. Eu vou viver aqui. minha filha (Jacqueline.
hoje com 10 anos) vai crescer aqui e toda vez que
ela ouvir o nome do pai deve ser de uma forma
agradável, sem que o chamem de bandido. O meu
livro era um desabafo, e o filme é também um
desabafo. Eu queria mostrar pra todo mundo que

dia acordo mais cansada, tem muita coisa que me
revolta, eu tenho um espirito de querer ajudar
quem tem necessidade. Hoje. me sinto com 38.40
anos.

E a expectativa pela estréia do filme, você sente
emoção?

A expectativa e enorme. Liguei a TV outro dia e
soube que haveria uma premiaçào. No comercial,
havia uma cena do filme. Era a primeira vez queeu via aquilo, entrei em pânico, sozinha na sala,
comecei a chorar. Falei: "O 

que está acontecen-
do.'". Nào fiz mais nada o dia todo, de tão ansiosa
que estava para acompanhar a premiaçào. Eu nem
sabia que o filme ia para Gramado, o Joffilv
conseguiu incluir o filme em cima da hora. nem
deu pra me avisar. O Fernando deve estar alegre,
onde quer que eie esteja.

Você já riu o filme do Joffily?
Durante anos eu tenta\a ver esse filme pronto.Primeiro foi o grupo de Campinas, que quis tocar

o projeto, mas de repente a Embrafilme acabou.
Eu chorei muito nesse dia. Depois, o Joffily pegou

"Todo mundo o matou um pouco, a polícia, o sistema também"

as coisas tinham sido diferentes, que a versão real
era outra.

Como você conheceu o Fernando e como foi a
vida com eie?

Nós éramos muito novos, eu tinha apenas nove
anos. Quando ele voltou da novela, e já era famo-
so há algum tempo, nos encontramos. Em Diade-
ma. Fernando era muito espontâneo: na época do
filme Pixote ele era o mesmo que o Tony Ramos,
pra gente, em Diadema. Mas ele continuava sol-
tando pipa normalmente, as pessoas passavam e
diziam: "Esse é que é o Pixote!". Ele foi para o
Rio. para fazer O amor é nosso e de repente não se
via mais ele na novela. Foi quando o conheci. Ele
era um menino alegre, como uma criança, não era
amargurado, não. Uns 15 dias antes de morrer,
não sei a razão, mudou um pouco, ficou mais
assustado, mais quieto, não sei se era o próprio
medo de estar sendo perseguido. Tinha uma época
em que ele estava fugindo da policia e dos bandi-
dos. Se a policia o matou? Ê mais fácil perguntar a
ela.
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ESTREIA
A ROCHA • Th* rock -de Michael Bav Com
Sean Connery. Nicoias Cage e Ed Harris¦ Ação Grupo de militantes insatisfeitos
com o tratamento do governo americano to
ma conta da desativada prisão do Alcatraz o
aponta mísseis para a cidade de São Francis
co. Um agente do FBI e um presidiário se
juntam para desarmar esse plano EUA/1995
Censura: 14 anos.
Circuito: Copacabana. Sâo Luiz 1. Rio Oft
Pnce2. Bani 2 16h30 19h 21h30 Séb e
dom. a partir das 14h Leblon 2 Rio Sul 4
14h. 1 6h30. 19h. 21h30 Odeon 13h30
16h, 18H30. 21 h Sàb e dom . a partir das
16h Via Parque 1. Nova América 1 15h30.
18h. 20h30 St ar Campo Grande 1 15h30
18h. 20h30 Sâb e dom , a partir das 13h Via
Parque 4. Barra 5. América. Norte Shopping
2. Ilha Plaia 1. Madurara Shopping 3 Mo
dureira 1. Center 16h. 18h30. 21 h Sàb e
dom . a partir das 13h30 Ti/uca 1 1(jh.
18h30. 21 h Nova Américo 2 15h15 17h45
20H15 Madure ira Shopping 1 15H45
18h15. 20h45

EODIE, NINGUÉM SEGURA ESTA MULHER • Eddie
de Stevo Rash Com Whoopi Goldberg.

Frank Langella e Dennis Farina
Comédia Torcedora fanático é escolhida

pelo dono de um time de basquete para ser anova treinadora do grupo EUA/1996 Cen
sura livre
Circuito: Art Copacabana 16h 18h 20h
22h Sâb v dom . a partir das 14h Estaçao
Paissandu 1dh40. 16h30, 18h20 20lil0.
22h Pathii 13h10. 15h. 16M50 lBh40.
20h30 Sáb e dom a partir das 15h Art
Pashion MjII 2. Art Méier, Art Madureir.i I
15h30. 17h30 19h30. 21h30, Art Casashop
ping 2 17h. 19h. 21 h Sáb e dom. a partirdas Ibh Art Barrashoppmg 1 15h40. 17h40,19H40, 21h40 Art Tijuca. Windsor. Art Pia/a

1 15h, 17h, 19h. 21 h Art Norteshopping 2.15h30. 17h20. 19h10. 21 h
GUANTANAMERA - OuMUMKMn du Tomas
Gutiòrrez Alea o Juan Carlos Tabia Com
Carlos Cru/, Mirtho Ibbara e Salvador Wood

Drama Em Cuba. durante uma crise de
combustível, burocratas tentam resolvur o
problema de trânsito do defuntos Espanha/
Cuba/1996 Censura livro
Circuito: Estação Cinema I 14h30. 16h2018h10. 20h, 21h50 Cine Gávea 16h. 18h
20h. 22h Art Barrashopping 5 15h30.
17N30. 19h30. 21h30 An PUi.i 2 IbhIO
17h10. 19H10. 21h10

A COMÉDIA DE DEUS — de João César Mon
latro Com Man Montono. Mnnuel« do FieiIas. Claudia Teixeira o Gracinda Nave
l Comédia JoAo de Deus um artesiio desorvetes de 50 anos. seduz algumas moças
para manter sua coloçào de pêlos pubianos.Portugal/1995 Censura Manos
Circuito: Estação Botafogo 1 15h. IBh.
21 h

C0NTINUAÇA0
DENIUESTA CHAMANDO-DmímcMiup da

Hal Salwen Com Tim Daly. Dana Wheeler
Nicholson e Caroleon Feeney• Comédia Uma fábula sobre o amor e a
amizade por telefone. EUA/1995 Censura
livre **#*
Circuito: Estação Botafogo 2 15h

UNI RlEFENSTAHü A DEUSA IMPERFEITA ¦ Th.
«randwtut, Hontbt* Rf* d Uni da
Ray Muller
t Documentário História da cinnasta oficial
de Hitier. Alemanha/Bélgica/inglaterra/
1993 Consuia 10anoj #***
Circuito: Estação Botafogo 3 17H20.
20h40

TOUIA E LIBERDADE - Und *nd IrMdom <u.
Ken Losch Com Inn Hoil Rojona PjíIoi.Iciar Boliain, Tom Gilroy. Marc Martinez e
Fiodeiic Piarrot
t> Drama. Jovem deixa Liverpool para se
juntar a milícia republicana na Guerra Civil
Espanhola Inglaterra/1995 Censura 14
anos **##
Circuito: Estação Museu da República
IBhIO

TRAINSPOTONO • SEM LIMITES da Danny
Boyle Com Ewan McGregor twen Bremmer« Jonny Lee Miller
t-» Drama A história de um grupo de amigos

viciados em heroina Inglaterra/1996 Censu
ra 18 anos ? ??
Circuito. Roxy 3 14h10. 16h 17h50.
1 9h40, 21 h30 Palácio 2 14h. 15h50.
17h40. 19h30. 21h20 Sáb e dom. a partirdas 15h50 Rio Sul 3 16h20. 18h10 20h.
2lh50 Via Parque 3 16h, 17h50. 19h40
21H30

CELULÓIDE SECRETO • CatulMd clo»t deRob Epstein e Jeffrey FnedmanDocumentário Filme que revela o olhar
de Hollywood para a homossexualidade atraves de trechos de mais de cem clássicos
EUA/1995 Censura 12 anos
Circuito: Art Casashopping 1 17h30
19h30. 21h30 Sáb e dom . a partir das15h30

0 HOMEM MAIS QUE DESEJADO ¦ Dar bawgta
marui — de Sonke Wortmann Com Til Schweiger. Katja Riemann e Joachim Kro l

Comédia Rapaz mulherengo é expulso
de casa Sem lugar para ficar, ele se hospedana casa de um amigo homossexual, confun-
dmdo todo mundo Alemanha/1994 Çensura 18 anos ***
Circuito: Espaço Paço 17h10

DUAS AMIGAS - Mina Tanmnbaum — d» Marti
ne Dogowson Com Rornane Bohringer e
Elsa Zylberstein

Drama Na Paris dos anos 70 duas ami
gas de infância vêem seus destinos entrela
çarem se á medida em que se tornam duas
mulheres bem diferentes França/Bélgica/
Holanda/1993 Censura lOanos. ???
Circuito: Estação Botafogo 3 15h

FARGO ¦ Fargo — de Joel Coen Com France
McDormand, William H Macy e Steve Buce
mi Policial Vendedor contrata marginais para seqüestrar sua mulher EUA/1995 Censura 12 anos *?*
Circuito: Cândido Mendes 16h. 18h. 20h.
22h Estação Botafogo 2 18h30

ENTRE 0 INFERNO E O PROFUNDO MAR AZUL ¦
Batwaan th* darti and lha daap Mua aaa — d«Mano Hansel Com Stephen Rea. Ling Chu e
Adnan Brine Complemento Glaura. de Gui
lherme de Almeida Prado

Drama A historia do encontro e da ami
zade entre Nikos. operador de rádio do um
velho navio em Hong Kong, e li, uma menina
chinesa que trabalha limpando os navios
Bélgica/1995 Censura 12 anos ??
Circuito: Estação Botafogo 2 20h20

INDEPENOENCE DAY ¦ Indapandanca d*y - deRoland Emmerich Com Will Smith. Bill Pull
man e Margaret ColinFicçáo cientifica O veráo americano e
obstruído pela passagem de gigantescas na
ves alienígenas Os visitantes bombardeiam
as principais metrópoles do planeta o uma
equipe parte para o contra-ataque EUA/
1995 Censura livre ? *
Circuito: Roxy I. Rio Sul 2 Leblon 1
13N20. 16h,-18h40. 21h20 Ro*v 2. NovaAmérica 4 15h. 17h40. 20h20 São Luiz 2
Barra I IBh. 18h40. 21h20 S4b e dom . j
partir das 13h20 Rio Off Pnce t. Icarai 16h18h40 21h20 Sáb e dom. a partir das
13h20 Nova América 3 17h20. 20h Barra 3
Carioca, 15h40, 18h20. 21 h Palacio 1 13h.
15h40. 18h20. 21 h Sáb e dom . a partir das15h40 Madureira Shopping 2 15h10
17h50. 20h30 Tijuca 2, Niterói. Via Parque
2. Madureira Shopping 4. Madureira 2. Ilha
Plaia 2 15h30. 18hl0 20h50 Noite Shop
ping I 15h30 18h10. 20h50 Sáb e dom a
partir das 12h50 Via Parque 5 15h20. 18h.
20h40 Nova América 5 14h50. 17h30.
20h10 Star Campo Grande 2 15h50 I8h20
20h50

ALÉM DAS NUVENS • Par dato Im iwa«aa de
Michelangelo Antonioni e Wim Wenders
Com Marcello Mastroianni. Jeanne Moreau o
Fanny Ardant

Crônicas Filme composto do quatro h«s
tonas baseadas no livro de Antontoni Itália/
1995 Censura 14 ano» * +
Circuito: NtíVoJóra 17h. 19h 21 h Estação
Icarai 17h Art Fashion Mall 4 15h10
17h20.19h30 21 h40

A ISCA - L'appat do Bertrand Tavernier Com
Mane Gillain Oliviei SmuK o Biuno Putiulu

Drama Dois rapazes e uma menina ma
tam duas pessoas com a intenção de roubar
as vitimas e conseguir dinheiro para montar
uma cadeia do !o|a» de roupas no» talados
Unidos França/1994 Censura 14 anos ??
Circuito: Cinedube Laura A/vim 17h.
19h05 ?1h10 Estação Botafogo 2 22h Es
tação Icarai 15h

RICARDO III • Rkhârd III — de Richard Loncrai
ne Com lan McKelIen Annette Bening e
Robert Downey Jr

Drama Herói conquistador s« torna um
implacável sanguinário Inglaterra/1996
Censura 14 anos ?#
Circuito Estação Botafogo 2 16h40

MEU HOMEM • Mon homme de Bertrand Blier
Com Anouk Gnnbwg. Gérard Lanvin e Vale
tta Bruni Tedeschi

Drama Jovem prostituta e mendigo mi-
ciam inusitado caso de amor França> 199o
Censura 18 anos ??
Circuito: Estação Icarai 21h10

MISSÃO IMPOSSÍVEL - Mlialon: impoaaibfe deBnan de Palma Com Tom Cruise. Jon Voight
e Vanessa Redgrave

Ação Ethan Hunt é um agente do serviçosecreto de espionagem do governo amenca-no Ele assume uma missão que parece im
possível e vé boa parte de sua equipe serdizimada EÜA/1996 Censura livre
Circuito: Largo do Machado 2 15h. 17h10,
19h20. 21h30 Niterói Shopping 2. Star São
G onça Io 14h50. 16h50. 18h50. 20h50 Bar-ra -1 15ri30. 1 7h30. 19h30. 21h30 Art Madureira 2 16h10. 18h20 20h30

0 CORCUNDA DE N0TRE DAME - Tha hunchbackof Hotre Dame — desenho dos Estúdios Disney
Romance Rapaz feio e corcunda. criado

por um juiz perverso, decide sair do campanAno da Catedral de Notre Dame. onde viviaescondido, e conhece uma bela cigana Baseado no romance de Victor Hugo Censuralivre ??
Circuito: Estação Museu da República
1 3h30 Star Copacabana. Star Ipanema
14h40 16h30 Rio Sul 3 14h20 (dublado)Via Parque 6. Central 15h 16h50 (dublado)Ti/uca t. Star Campo Grande 2 14h (dublado) Nova América 3 15h10 (dublado) Mo
dureira Shopping 1 13h50 (dublado) CineTeatro Dma Sfat 12h (dublado)

TWISTER ¦ Twtetar de Jan de Bont ComHelen Hunt Bill Paxton e Jami GertzDrama 0 estado de Oklahoma, ameaçado
por múltiplos tufões, fica sob controle de dois
grupos rivais de ciontistas que esperam estefenômeno para ocupar seu lugar na história
da meteorologia EUA/1996 Censura livre**
Circuito: Art Casashopping 3 18h20
20h30 Sâb e dom , a partir das 16h10

FIEL, MAS NEM TANTO ¦ Falthful de PaulMazurski Com Cher e Chazz Palminteri• Comédia 0 duelo entre um aventureironeurótico e uma milionária suicida EUA1995 Censura livre *
Circuito Star Ipanema Star Copacabana
18h20 20h10. 22h An Fashion Mall I16h10 18h10. 20h10 22h10 Art Barras
hoppmy 4 15h30 17h20 19h10, 21 h

A HISTÓRIA DE UM JOVEM HOMEM POBRE ¦
.wmanio dl un Gfovana Povaro du EitoieScola Com Alberto Sordi. Rolando Ravello e
Isabella Ferrari

Drama Dois vizinho» se encontram numa
noite triste e durante uma explosão. Bartolom propóe a Vicenzo ajuda Io a se livrar da
esposa simulando um acindente Itália 1995
Censura 12 anos ir
Circuito: Estação Icarai 19h

OS AMORES DE M0LL FLANDERS • Mo« Ptondara— de Pen Densham Com Robm Wright
Morgan Freeman e Stockard Channing

Romance Inglesa do século 17 nascidanuma pnsáo e citada num convento é levada
á prostituição e busca a liberdade Inglaterra/
1996 Censura livre ?
Circuito Novo Jóia 14h40 >Ví Fashion
Mall 3. Art Barrashoppmg 2 15h. 17h20,
19h40. 22h

OLHO POR OLHO • Eya lor an aya de John
Schlesinger Com Sally Field Kief«r Suthwrland e Ed Harris
> Drama Karen McCann é uma feliz dona
de casa que. de um momento para o outro,
tem sua vida destruída quando um assassinoestupra e mata sua filha EUA/1996 Censura16 anos •
Circuito: Condor Copacabana. Largo do
Machado I 14h. 16h. !8h 20h 22h Mofo
Boavlsta 13h30 15h30 17h30. 19M30
21li30 Rio Sul I 14h. 16li 18h. 20h. 22hVia Parque 6. Central 19h. 21 h Bruni Tijuca
14H50 16h50.18h50. 20h50

MINHA SECRETARIA • NaKy et Mr. Amaud deClaude Sautot Com Emmanuelle Béart Michel Serrault e Jean-Hugues Anglade
Comedia A história da um encontro casuai que muda complotamente a vida de duas

pessoas França/1996 Censura 12 anos
Circuito: Estação Paço 15h20

DlUCULA, MORTO MAS FELIZ ¦ DrtcuU, daad
and lovfng K — de Mel Brooks Com le&lie
Nilsen

Comédia O verdadeiro conde Drâcula e
um vampiro atrapalhado EUA/1995 Censura 12 anos
Circuito Niterói Shopping t 15h20
17h10 19h 20bS0

0 COMBATE, LAGRIMAS DO GUERREIRO ¦ Crylng
freeman de Chnstophe Gans Com Maik
Dacatcos. Julie Condia e Masaya kíito

Drama Mulher testemunha assassinato
triplo cometido por jovem que apôs o crime
nAo consegue controlar as lagrimas EUA
1994 Censura 12 anos
Circuito: Paratodos 14h20 16h. 1 7h40
19h20 21 b Cisne 2 18b 20h 22h

REAPRESENTAÇAO
PROCURANDO ENCRENCA ¦ FlirOng «tth diamterde David O Rus^itll Com Ben Stiii«r r\
tncia Arquette e Tea Leoni

Comédia Mei Coplin. casado há pou«otempo procura conhece* seus pais vetdad^
ros EUA 1996 Censura livre #*
Circuito Estação Poço 19h [

RIFF-RAFF - Rr«-(Utl de Ken Loach C<ynRobert Carlyle e Emer McCourt
Drama Jovem operário e garota quu terú.»

ser cantora conhecem se e tentam compan
lhar a difícil vida em Londres Inglaturra
1991 Censura lOanos
Circuito: Estação Paço 1 3h30

0 HÓSPEDE QUER BANANAS - Duntlon Chcd»
to ~ de Ken Kwapis Com Jason Ale*and#r
Faye Dunawav e Ene Lloyd

Comédia A rotina de um hotel de lu*oj.t:
transforma com a chegada de um hóspede
inesperado Dunston. um orangotan^j;*
EUA/1996 Censuia livre
Circuito: Cine Gãvea 14h

A BELA DA TARDE - Baila da )our d» t ú ,
Bunuel Com Cathenne Deneuve Jean Soit-i
Michel Piccoli e Pierte Clementi (cópia m>
va) .

Mulher burguesa, em conflito com o km
rido. passa as tardes trabalhando como pr«|stituta e atendendo aos mais estranhos clim
tes Adaptação do romance de Jose$h
Kessel França-1967 Censura 14 anos »
Circuito: Cme Arte UFE 16h30. 21h10 \

L0LITA • Lofita de Stanley Kubnck Cci^>
James Mason. Shelley Winters e Peter Selléi'.
fcópia nova) »• Drama Professor do meia-idade apaixti
na se por menina de 14 anos e se casa com u
máe dela EUA/1962 Censura 1 2 anos •
Circuito: Cine Arte L1FF 18h20

UNIVERSO EM FANTASIA • Haayy metal
maçâo de Gerald Potterton

Aventura futurista O filme traça um caranho que percorre o espaço s>detal ate a tutu
rlstica cidadti de Nova Iorque EUA 199t>
Censura livre
Circuito. Art Barrashopptng 3 14h3t)
16h20 18b 10. 20b 21b50 An Nwteshw
ping / 16h40. 17h30. 19h20 21h10

CASSI0PÉIA, 0 FILME Animação por cort>
putador de Clôvi» Vieira

Aventura O pequeno planeta Ateneia st>Ire urna grave crise, quando intrusos invad»n>sou sistema para absorver a energia de sVu
Sol Brasil/1995 Censura livre
Circuito: Cisne 1 16h 17h30

ASSASSINOS CIBERNÉTICOS ¦ Scraamart d,Chnstian Duguay Com Peter Welier. HÇ>>Dupuis e Jenmfnr Rubin
Ficçáo cientifica Em 2078 homem d escobro que as armas que ajudou a construa

e*táo se voltando contra ele EUA 1901»
Censura Manos
Circuito: Cisne 1 19h30 21 h

MAR0UERJTE DURAS Une aussi longue 4hsonce do Henri Colpi Con» Alida Valli «•
Georges Wilson (versão original sem legen
das)

Dona de um cafe cré ter reencontrado seumando que tinha sido deportado paia <i Alemanha
Circuito: Cinemateca do MAM hoje .i-16h30

MARQUERITE DURAS liw.a song de Mar
guente Duras Com Delphine Seyng o Mathieu Carnère (legendas em portuçjués)A mulher do Embaixador da França eniCalcutá morre de amor e de horror a existén
cia angustiada em cinu mergulhaia França
1974
Circuito Cinemateca do MAM hoji- a-
18h30

ANIMA MUNDI M Ho,,, as 10h30 1 JhJüSessão Infantil t Uma casa muito engraçadae outros As Mh Sessão J Se/k te danemg o
outros As 16h30 Computação Giafica As
1 7h Sessão Bill Kroyer Tron Light cyclesequence e outros A* 18h30 Sessão GamBoidme As 20h Sessão 3 Paroles en L An o
outros
Circuito: Centro Cultural Banco do Biasil.

ANIMA MUNDI 90 Hoje a& 11 h. 1 3h SessãoInfantil 2 Cebolas são a/ins e outios As14h30 5r.t3ai> 3 Paroles en L An e ou)r6sAs 10h Sessão b Ugly Head e outros Ah
17h30 Sestao 4 Manta Lou e outios As
19h Sessão 2 Hilêty e outros
Circuito Espaço Cultural dos Correios (RjiaVisconde de Itaborái. 20. Centro Tel f>(S3
87 70)

3< MOSTfU INTERNACIONAL DO FILME ETNO-GRÁFICO Hoje. ás 1 "7h Memóna do dotiu¦menlino brasileiro 3 A» 19b Produção tfcente internacional 7
Circuito Lstaçao Museu da Republica

PERTO DE VOCE

SHOPPINGS
ART IARXAIHOPPIIKI (Av das Américas.

866/Ll N 431-9009) Sal» 1 (221lugares) Eddie. ninguém segura esta muIher 15h40 1 7b40, 19h40, 21b40 Sala 2
(204 luoaraa) Os amores de Moll ftandars15b. 17b20. 19h40. 22b Sala 3 (357 lu
Siaie») Universo em fantasia 14h30I6h20 18hl0 20b 21h50 Sala 4 (252lugaros) Fiel. mas nem tanto 15h307h20. 19h10. 21 h Sala 5 (180luoaies)Guantanamera 15h30 17h30, 19h30
21H30

ART CASASHOPPING (Av Aírton Sena150-325 0746) Sala 1 (222 lugaie,)
Caluloida secreto 17h30 19h30. 21b30Sâb e dom . o partir das 15h30 Sala 2
(667 lugares) Eddie. ninguém seguia estamulher 1 7h. 19h, 21 h Sáb e dom a partirdas 15h Sala 3 (470 lugares) Twrster18h20. 20h30 Sáb e dom a partir das16h10

ART PASHION MAU (Ettratla d. Ctvea899 - 322 1258) Sala I (184 lugar»)Fiel. mas nrm tanto 16H10 18h10 .'0h1022H10 Sala 2 (356 lugares) iddte. wn-
Buám segura esta mulher 15h30 17b301 Bh30. 21h30 Sala 3 (325 lugares)' Osamores de Moll Flanders 15b 17b20.19t*40, 22h Sala 4 (192 lugares) Alem
das nuvens 15h10.17b20 19h30 21b40

ART N0RTEM0PPMQ (Av Suburbana
332/pno G — 895 8337) Sala 1 (240tugare*) Universo em fantasia 15h40

!7h30 19b20 21b10 Sala 2 (240 lua»res) Eddre ninguém segura esta mulher15b30. 17h20 19M0. 21 h
(Av das Américas 4 666 325-M87) Sala 1 (270 lugar»») Independeu

cedei 16h 18b40 21h20 Sáb a dom a
partir da* 13h20 Sala 2 (296 lugare» ARocha 16h30 19b 21h30 SJ)b e dom a
partir dat 14b Sala 3 (138 lugares) Inde
pendence day 15h40 18h20 21 h Sala 4
(130 lugares) Missão «npossivet 15h30.
17b30. 19b30. 21h30 Sala 5 (152 lug»res) A Rocha 16h. 18h30. 21 h Sâb edom. a partir das 13h30

CtN€ OAVVA — (Rua Mamuii de Sío Vicent». 52 — 274-4532 — 450 lugares) Ohospede qoer bananas 14h Guanlanam*,ra IBh. 18h. 20h. 22h
RÜA PIAU • (Av Maestro Paulo a Silva400'158-462 3413) Sala 1 (255 tugjte») A Rocha IBh. 18h30, 21 h Sjd «dom. a partir dat 13b30 Sala 2 (255lugares) Independente dat 15h30
IShlO 20b 50

— (Estrada do Po*«•U, 222/14 301 ~ 4«8 1441) Sala 1
(159 lugam) O cotuoda de Noee Deme13b50(dubladoI 4ff.vA* 15b45 18"'5
20M5 Sala 2 (161 iug«*t) Independe*
ceder 15W0 17b50. 20^30 Sala3(191I jg»r*íl 4 Rocha 16b 18b30 21b S*b edom. a parta das 13h^5 Sala 4 (191lugares) Indtcendence dar 15h30.13MÔ 20HS0

92 9430'
< Ato

Sala 1 C
20#»50 Sala 2 t24013*30 1&h 18^30 2

NOVA AVbBC A - A

126) Sala 1 (261 lugares) A Rocha
15b30, 18b 20h30 Sala 2 (240 luornen!
A Hocha 15li 15. 17h45 20h15 Sala 3
(260 lugares) O corcunda de Notre Dame15h10 (dublado) Independence day
17h20. 20b Sala 4 (185 lugares) Inde
pendence day 15h. 1 7h40. 20h20 Sala 5
(261 lugaros) Independence day 14h50
17H30. 20h10

RIO 0FF-PRICI • (Rua General Sevenano
97/l| 154 29S 7990) Sala 1 (205lugares) Independence day 16h. 18h40.
21h20 Sâb e dom. a partir das 13h20
Sala 2 (163 lugaret) A Rocha 16b30
19h 21 h30 Sâb e dom . a partir das Mh

RK) SUL (Rua Lauro Muller 116/Lf 401
542 1098) Sala 1 (160 lugares) Olho

por olho 14b 16b 18b. 20b. 22h Sala 2
(209 lugares) Independence day 13h20
18b 18h40. 21 h20 Sala 3 (151 lugares)
O corcunda de Notre Dame 14h20 (dublado) Trainspottmg Sem limites 16h20
18bl0 20b. 21 b50 Sala 4 (156 lugatn)A Rocha Mh. 16h30. 19h. 21h30

VIA PARQUE - (Av Avrton Senna. 3 000
385 0264) Sala 1 (290 lugares) A Ro¦
cha 15b30 18b 20b30 Sala 2 ( 340 lu
gares) Independence day 15h30 18h10
20h50 Sala 3 <340 lugares) Tratnspottmg

Sem limites 16h 17h50 19h40 21h30
Sala 4 (340 lugares) <4 Rocha 16h18h30 21 h Sáb e dom a partir das13h30 Sala 5 ( 340 lugares) Independen
ce dar 15h20 18b 20b40 Sala 6 (340lugares) O corcunda de Notre O ame 15hI6h50 (dublado) Olho por olho 19h
21b

COPACABANA
ART COPACABANA (Av NS Copacabana 759 — 235 4895 836 lugaie») tddte nmguém segura esta mufher Mh 16h

IBh 20b 22b
CONDOR COPACABANA (Rua f.gu*.»do
Magalbie» 286 — 255 2610 — 1 043 lu
gares) O*ho por otho I4h I6h. I8h 20n
22b

COPACABANA (Av N S Copacabana
801 235 3336 712 logaret i A Ro
cha 16h30 19h 21h30 SaO e dom a
partir dat 14b

ESTAÇÃO CINEMA 1 — (Av Prado Jõn*o*281 — 541-2189 — 403 lugar»») Cuantanamtra 14h30 16b20 18b10 20b21b50
NOVOJÒiA - (Av NS Copacabana 680 —
95 lugar**) Ot emoies de Mo/l Flenders14h40 A -rm das nuvens 1 ?h 19b 21h

ROXY — (Av N S Copacabana. 945 —
238-6245) Sala 1 (400 lugar») Inde.
pendence day 13*20 16h 18h40. 21 *20
Sala 2 (400 luga r*%) Independence day15b 171*40 20«20 Sala 3 (300 h>«ar«lTramstHXTMiç Sem f^ res MM0 16*17h50 !9N»0 21 MO

STAA-COPACABAJU . Rua Barata «r~TO
502 C — 256 4568 411 lugam) 0ccrcvn&a de Notre Da-^e 14*40 16*30fiel mas nem tanto 1Sb20 20b 10 22b

IPANEMA LEBLON
CAR0I90 MUTJ^ (Rua Àng»Nc*

63 — 267 •7295 —99 lugares) Fargo 16h
18b, 20b. 22b

C1NECLUBE LAURA ALVIM (A. Vieira
Soulo 1>8 — 267 1647 77 lugaie») Aisca 17h. 19h05. 21h10

(Av Ataulfo de Paiva 391
239 5048) Sala 1 (714 lugares) Inde-
pendence day 13h20 16h 18h40.21h20
Sala 2 (300 lugares) A Rocha 14h
16h30. 19b 2lh30

STAR IPANCMA — (Rua Visconde d^ Pirajâ
371 521 4690 412 lugares) 0 cot-
conda de Notre Dame Mh40. 16h30 Fielmas nem tanto 18h20, 20h10 22h

BOTAFOGO
estacAobotafoqo - (Rua Voluntários daPálna 88 286 6843) Sala 1 (280 lu
gares) A comédia de Deus 15h. 18* 21 h
Sala 2 (40 lugares) Demse esta chamando 15h Ricardo III 16h40 Fargo 18h30
Entre o mfttno e o profundo mar azul20h20 A isca 22h Sala 3 (60 lugares)
Duas amigas 15h Lent Riefenstahl a deu
sa imperfeita 17h20. 20h40

CATETE FLAMENGO
ESTAÇÃO MUSEU DA REPÚBUCA (Rua do
Catete 153 245 5477 89lugare») Ocorcunda de Notre Dame 13h30 Terra eliberdade 15h10 Ve* também Mostra

ESTAÇÃO PAfSSANDU (Rua Senador Ver
gue«ro 35 — 265 4653 450 lugares)
Eddie ntnguem segura esta mulher 14*4016b30 18b20. 20bl0 22h

LARGO DO MACHADO — (Largo do Mac ha
do 29 205-6842) Sala 1 (835 lugares) Olho por olho Mh. 16* 18* 20*22h Sala 2 (419 lugares) Missão tmpos-
srvel 15* 1 7h10. 19h20 21h30

SA0 LUQ (Rua do Catete 307 — 2352296í Sala 1 (455 lugares) A Rocha14h 16b30. 19b 21b30 Sala 2 (499 lu
gares) Independence day 13*20. 16*18b40 21h20

CENTRO
CENTO CULTURAL BANCO DO BRASIL

(Rua 1* de Março 66 - 216 0237 - 99lugares) Ver Mostra
CtRWATECA DO MAM - (A* Infante DomHe«r»que 85 — 210-2188 — 180 tugares iVer Mostra *
ESTAÇÃO PAÇO — (Praça 15 d# Novembro

48 — 64 lugare») Rrtt fíatf 13b30 MmHa
secretãfta 15h20 O homem ma*s que de
sejado 17*10 Procurando encrenca 19*

METO BOA VISTA - (Rua do Pnm 62
240-1291 — 952 ?uga**s í Omo por olho
13*3» 15*30 17*30 19*30 21*30

00C0N - (Praw Vabatma Gand-v 2
220 3835 — 951 tugares) A Rocfia
13*30 16h. 18*30 2ln

PALÁCIO - (Rua do PaM»o. 40 - 240
6541) Saia 1 (1001 lugares) tndepen
denet dar- 15b40 18b20 2tb Saia 2

PAT*t (Póca noriano <9 220 3135

671 lugares) Eddie. ninguém %egíjra
esta mulher 15h 16h50, 18h40 20H30*

TIJUCA
(Rua Conde de Bonfim. 334

264 4246 956 lugares) A Rocha 1$h
18h30 21 h Sâb e dom a partir d<i*
13h30

ART TIJUCA (Rua Conde de Bonfim. 406
254 9578 1 475 lugares) íddie tyn

guém segura esta mulher 16h 17h 1®h
21 ;

BRUNI TUUCA (Rua Conde de BonV"
370 254 897S 459IUU1II»») O/buf "
olho 14b50 16h50 18h50 20b50

CARIOCA (Rua Conde de Bonfim 338
228 81 78 1 119 lugares) Independe"
ce day 15h40 18h20 21h

TIJUCA (Rua Conde de Bonfim 422.
264 5246) Sala 1 (430 lugares) O oor
cunda de Notre Dame Mh (dublado), A
Rocha 16h 18h30 21 h Sala 2 (39! *io
gares) Independence dar 15b30 18*10.
20h50

MEIER
ART MÉIER (Rua Silva Rabelo 20595 5544 - 845 lugares) Edd>e. rungt^em
segura esta nwlher 15h30 17b30 13(«30
21h30

CIW-TUTO EXNA SFAT (Rua Mane»-
Vitorino. 553 599 7237 — 244 lugarfsi
O corcunda de Notre Dame 12h (dufrlado)

PARAT000S - (Rua Arqutas ConJetro $50— 281 -3628 — 830 lugares) O combftelagrimas do guerreiro Mh20 16* 17*40
19b20 21b

MADUREIRA JACAREPA-
GUA
ART MADUIOPRA - (Shopp«ng Center deMadure^a — 390 1827) Sala 1 (1 025tugares) Eddte. rwyguém segura esta rrxu
lhe* 15*30 17h30 19h30 21h30 Sala 2
f288 lugares) Missão impossível 16*10.

. 18b20. 20b30
CONE 1 (A. C.er»mí.« Da-tat 1 207 -
392 2860 - 800 lugar*») Cassiopeia ofume 16h 17h30 Assassinos abe*r>etieos
19H30 21b

(Rua Oagmef da Fonseca. 54450 1338) Sala 1 (566 lugam A
Rocha 16* 18h30 21 h Sàb e do^-% a
partir das 13*30 Sala 2 (739 ijgares)
Independence day 15h30 IShlO 20*50

CAMPO GRANDE
1 — (Rua Ca«*oc GraocM394 1 758 — Drnre «n) O com&mas do guerreiro 18* 20*. 22h

STAR CAMPO QWUCDC - (Rua C*r«to. 880 - 413 4452) Sala 1 C

TIJUCA 2
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MORANGO S CHOCOlATt

EXPOSIÇÃO

ÚLTIMO DIA
ALXXAMOm MCOSTA, COURTNEV SMtTH,cmsmu MoooziMuu, mmco qíannotti eROSANICAMTANHESE - Ptço Imperial Pia.

ca 16 d« Nov«mt*o. 48. Ccntio (833 4407)Piniura. instalação e objeto 3* a dom. das12h às 18h30 Gráli»í> Mostra individual dos artistas.
MERCADO MUNDO MIX — Fundtçio Progresso.Rua do» Arco*. 28. Centro (220 5022) E»-Po«içô« e vktoo*. S*b e dom. das 14h às23h Gràlts
PANORAMA 0* QRAVURA BRAStLBRA - Mu-seu dê Chácara do Céu. Rua Murtinho Nobre93. Santa Teresa (507-1932) Gravuras 4* adom. das 12h às 17h R» 0.80
AS COMAS NO ISMÇO/lUfS FDWAMOO Vt-RISSIMO — G ate na do Rianetitio. Av PadreLeonel Franca. 240, Gávea. Cartuns Diana-mente, das 9h As 19h. Cartuns Graus
INFLUÊNCIA POtTKAi OB NSfNNWTAS COM-TBUPORàNSOS, AMItCM Dl CASTRO I MIRASCHmOCL - Paço Imperial. Praça 15 deNovembro. 48. Centro (533-4407) Coletiva3* a dom , das 12h As 18H30 GrátisC"» A mostra reúne trabalhos de jovens anis-tas
PfiOUDtAS MÃOS — Paço Imperial. Ptaça 15d« Novembro. 48. Centro (533 4407) Coletiva 3" a dom . das 12h às 18h30 GrátisMostra coletiva sobre a curadoria deAdriano Pedrosa

PINTURA
OCRSIOUKVPÉMCUS ROCHA — Museu Na -
cronal de Belas Aries. Av Rio Branco. 199,Centro (240-0068) Pinturas e desenhos 3*a Mb. das lOhès 18h Dom. das 14hàs 18hR$2 (domingo, grátis) Até 30 de «gosto

KÀOIAISM, HUm> KU> CONTUAnO - G*lertí Pauto ftmandas Ru» do Rosário. 38.Centro (253 8582) Pinturas e esculturas 2*a 6'. das 12h às 19h Sàb, a dom, das 16h ás19h Grátis Até 30 de agosto
MESTRES CONTIMPOftANSOS/imft CAMA ROOGaleria da Arte UFF. Rua Miguel de Frias.9 Icaial (719 7449) Pinturas 2* a B'. das10h ás 20h Sáb e dom. das 17h As 20hGrátis Até 1 de setembfo
o vôo da imaomaçAomasumi VAMAOUCNIf jpovo Cu/turõ/dos Cotttiot. Rua Vistonde de Itaborái. 20. Centro (563 8770) Pinturas 3* a dom . das 11hás20h Grátis At* 1de setembro
TRANSFIOORAÇÂOSOASTUO ROOWOOO -
Museu d* Hapúh/K». Rua do Cateta. 153.Catete (205-4207) Pinturas Diariamente,das 10h ás 19b. Grátis Atá 1 de setembro

CARM DIEN/JACQUIUNS BEU3TT1 - Cata doCulturt Lduim Atvm/Arcadu. Av Vieira Souto. 176. Ipanema (287-1647) Pinturas 3* a6- das 16h ás 20ti Sáb e dom , das 16h às20h Grátis. Até 4 de setembro
MANOÍO DOVU - Museu Nacional de BelasAries Av Rio Branco. 199. Centro (2400068) Pinturas 3* a sáb. das lOh ás 18hDom . das 14h às 18h R» 2 (domingo gi/it»s) Até 22 de setembro
1* MOSTRA M AHT1 SISMUM OS MOOOWIS-TAI — Teatro S£St. Av. Graça Aranha. 1.Centro (533 3495) Pinturas e esculturas De2* afl\ das 9<1 às 18h Sáb. das 14hás19he dom. das 14b ás 17h Grátis Atá 25 desotembro

A mostra reúne 11 pinturas e 1 escultura
pertencentes á coteçáo de Assis Chateaubriand.

TENDÊNCIAS CONSTRUTIVAS NO ACERVO DOMAC-USP ~ Centro Cultural Banco do Brasil.Rua Primeiro de Março. 66. Centro (2160237) Pinturas e esculturas 3* a dom. das10b às 22h Grátis Até 29 de setembro£'* A mostra reúne 61 obras entre pinturas,esculturas e gravuras de artistas nacionais eestrangeiros
ETERNOS MOINHOS/CARLOS SCUAR — Museudo Ingé. Rua Presidente Pedreira. 78. Ingá.Niterói (719-4149) Pinturas 3* a 6â. das11h ás 17h Sáb e dom . das 13h ás 17b
Grátis Até 6 de outubro

A fOtTICA DOS TRAÇOS OCURANTIS/ailMARFERREIRA — Museu Nacional de Belas Artes.Av Rio Branco. 199. Centro (240-0068)Pinturas 3* a sáb. das 10h ás 18h Dom . das14h ás 18h R$ 2. (domingo, grátis) Até 9 deoutubro

FOTOGRAFIA
UMrrS/MÀttOHDXOTO — Casa de Rui Barbo •
se. Rua Sáo Clemente. 134. Botafogo (286-1297). Fotografias e outros 2* a 6*. das 12bàs 17h Sáb e dom. das 14h ás 17h GrausAtá 1 de setembro.t> A mostra reúne fragmentos de filmes inacabados e fotografias ináditas do still de lirnite

VARIAÇÕES EM TORNO DE UM PERSONAQEM/JOAQUIM PAIVA —• Espaço UFF de Foto gr a-fias. Rua Mtgue) de Frias. 9. Icaral (7197449) Fotografias. 2* a 6». das 10b às 20hSáb e dom . das 17h ás 20h Grátis Até 1 desetembro
DAMIELA THOMAS — Teatro Carlos Gomes/Salão Nobre. Praça Tiradentes. 19. Centro
(242-7091). Fotografias e obietos 3* adom. das 12h ás 18h e das 20h ás 23hGrátis Até 8 da setembro
t» A mostra reúne fotos, maquetes. dosenhos. figurinos a obietos de cena

UMA VIAO EM AO OOCONKECIDO/BERTRANDUNKT — Plaia Shopping. Rua 15 de Novembro. 8, Niterói. Fotogisfias. 2" a sáb. das lOhás 22h Dom . das 12h ás 21b Grátis Atá 8de setembro
TRAMAS A FIOS/MARTA VIANA — Casa de Cul•tura Laura AtvimfArcadas. Av Vieira Souto.176. Ipanema (267-1647). Fotografias 2* a6*. das 9h ás 22h Sáb o dom. das 15h ás22h Grátis Até 9 de setembro
VKOtTSOa MELLO — Centro Cultural Oduval¦do Vienne Filho (Cestehnho do Flemengo).Praia do Flamengo. 158. Flamengo (2050276) Fotografias 2' a 6* das 14h ás 20hSáb e dom . das 15h ás 19h Grátis Atá 9 desetembro
NÁPOLES, REINO DO POVO/CARLOS FREIRECentro Culturel tíenco do Bresil, Rua Primeiro de Março, 66. Centro (216 0237) Foio
grafias 3* a dom . das lOh ás 22h Grátis Atá29 de setembro

INSTALAÇÃO
ENCYCLOPEDIA PERSONA/KIM ABELES Museu de Arte Motierne MAM. Av Inlante DHenrique. 85, Aterro do Flamengo (2102188) Instalação e objetos 3" a dom. das12h ás 18h Rl 2 Até 1 de setembrot> A mostra reúne 47 trabalhos da artistarealuados entra 1979 a 1993
JANAiMA TSCNAM — Espaço Cultural SérgioPorto. Rua Humaità. 163. Humaná (2660896). Instalação 3'a dom . das 12há»20hGrátis Até 1 de setembro
A MAOiA 00 VtOROl UMA VIAQEM NO TEMPO ~Rio Design Center. Av Ataulfo de Paiva. 270.Leblon Instalação 2" a sàb. das 10h ás 22hDom. das 11h às 19h Grátis Atá 8 da sntem bro

OBJETO
tmMÇAOi ARTWI MARIO — Centro Culturel

Banco do Brasil Rua Primeiro cie Março.66/1" andar Centro (216 0237) Obietotdesenhos e lotos. 3* a dom . das 10fi as 22hGrátis Até 29 de setembro

ESCULTURA $
KIMI NII - ESCULTURAS - Museu do Açude.Estrada do Açude. 764 Alto da Boa Vista
(278-3674) Esculturas 5* a dom . das 11h'ás 17h R$ 0.80 Até 1 de setembro

GRAVURA
RESTAURAÇÃO Df PAPEL — Museu Nacionalde Bela: Artes, Sele Certos Oswekt. Av R«jBranco. 199 Centro (240 0068) Gravuras#desenhos 3' a sáb. das lOh ás 18h Dom.,das 14h ás 18h RS 2 (domingo, grátis) Até 1de setembro
A PROCURA/RKZA CONDE - Museu de Ch.cara do Céu. Rua Murtinho Nobre. 93. SantaTeresa (507-1932). Gravuras 4* a 2* da»12hás17h RS 0.80 Até 14 de outubro

DESENHO
SERPHA COUTWHO - Galeria SESClRua Barào de Mesquita. 539. Tiiuca Dt>se >'
nhos e aquarelas 3" a 6'. das 13h às 21 h'Sáb e dom. das lOh às 17h Grátis At» 29de agosto

PAULO VILLEU ¦ OADORA ANDRADE COSTAEspaço Cultural Trem de Prata!Estação Lvo•
poldina. Rua Francisco Bicalha s/rv» Dewinhos Diariamente, das 1 7h ás 20h30 Grati^'Até 1 de setembro

EXTRA
ROBERTO BURLE MARXi A NATUREZA DO MO-MEM Esquina do Patnmónro Cultural Av.Rio Branco. 46 Centro Diversos Dianam«*n
te, dos lOh às 1 7h Grátis Atá 20 de setembro
t A mostra reúne as obras do famoso paisagista

ANIMACMA — Centro Cultural Banco do Brasil,Rua Primeiro de Março. 66. Centro (2160237) Diversos 3* a dom . das 10h às 22hGrátis Até 13 de outubroPanorama da história da imagem animadadesde seus pnmórdios ás tácnicas mcentui

COLETIVA
DW100-EXPERIÊNCIAS ALEMÃS - Museu deArte Moderna - MAM Av Infanta D H.mr| ique. 85. Aterro do Flamengo (210 2188)Coletiva 3* a dom , das 12h ás IHIi Rs 2 Atá1 de setembro

l ¦ A mostra reúne 29 artistas brasileiros comformaçáo na Alemanha
PIQMENTOS SEQUESTRANTES Museu Na-çionel de Belas Artes. Av Rio Branco. 199Centro (240 00681 Coletiva 3* a sàb riaslOh às 18h Dum rias 14h ás 18h HS 2(domingo gráli») Ata 22 de semmhroA mostra reúne trabalhos de seis artistasde diferentes lormaçóes «
A PAISAGEM BRASILEIRA NA COUtçAO DE OIL-BERTO CHATEAUBWAND Museu de ArteModerna • MAM. Av Infante D Henrique.

85. Aterro do Flamengo (210 2188) Coletiva 3» a dom das 12h ás 18h Rl 2 Esposi-
çáo permanentel> A mostra reúne 60 obras de 35 artistas

PASSAOEMWAURiCtO SENTES - Paço Impe-'rui. Praça 15 de Novembro. 48. Centro (5336B13) Esculturas 3* a dom. das 12h Js18h30 Grátis Exposiçáo permanenteA mostra reúne obras «m teno o lut fluorescente

MUSICA

ESTRÉIA
VIVA ILVtf — Canecáo. Av Venceslau Bi«r215 (295 3044) 5*. ás 21h30 6- e sáb às22h30 e dom. ás 21 h Rt 15 (arquibancada). Rl 20 (lateral). Rl 25. Rl 30 a Rl 40
(setores especiais)

Musical escrito a dirigido por Flàvto Ms ,nnho Participação d« Jerry Adnani. leo Jai*me Rosa Maria. Patrícia Mar». RômuloArantes entre outros
TERRA MOINAM - Ritmo. Estrada do joá,256, Slo Conrado (322 1021) Dom ás21h30 Couvert a R* 15 Contumaçáo a W6

C- Show da banda
CtAUDIA VILLEU — Pio Jau Cluò. Rua Guslavo Sampaio, s/n», Leme (641 9046) Ca-
pacldade 150 lugares Sáb. às 22h30 «dom., ás 21h30 Couvert a Rl 15 e consuma*
çáo a Rl 8
l> A cantora lança o CD Asa Vorde acompa>nhada do piano de Osmar Milito «lám dnPateoal Meitelles (bateria) e Paulo Ru^so
(contrabaixo)

PAULINHO MOSKA - Teatro da UFF Rua Ml
guel de Friss. 09. Niterói (827 1212) adom . ás 21 h Rl 15
í - Show do cantor
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Superprodução

Musical do Ano"

IK

Léo Jaime

Patrícia Marx

Jerry Adriani

Rosa Maria
Marcelo Saback

Alex Coheri
Delhus

participação especial
Rômulo Arantes

vocal e ballet 10 pessoas
banda ao vivo

únicas apresentações:
22 a 25 de agosto

no canecáo
Apoio:

ESTREIA
E8C0NDK-ESC0NDE Direção de Joáo Batis-ta Teatro do FHanetàrio da Gávea. AvenidaPadre Leonel, 240. Gávea (274-0098) Sábk dom , ás 17h R» 10T* Versão infantil de O /udas em sábado dealeluia, de Manins Pena
A WIA K A FERA ~-da Cia Teatral AriistandoTeatro Municipal de Niterói. Rua XV de Novumbro. 35, Niterói (622-1428) Sáb odom.«rs 16h RS 10

Versão infantil para o clássico de WaltDisney

CONTINUAÇAO
ALAMM E A LÂMPADA MARAVILHOSA — Dire
çáo de Rose Corte* e Ano Araújo TeatroAmérica. Rua Campos Sales. 118. Tijuca
(567-1572) Sáb edom . ás 17h30 R5 10

ALADIM I O OtNIO DA LÂMPADA - TeatroBrigitte Blair I. Rua Miguel Lemos. 51 H,Copacabana (521 -2955) Sáb. dom ás 17h(«10
ALÉM DA LENDA DO MINOTAURO — OireçAo deS$mir Murad Teatro Cândido Mendes. RuaJeana Angélica, 83. Ipanema (267 7295)S^b edom ás17h Rs 12C» Lenda mitológica de Teseu e Minotauro
APWEND12 DC PALHAÇO Oireçáo de LeoSilva. Teatro Bibi Ferreira. Rua Visconde deOuro Prato 78. Botafogo (226 4591) Sáb edom .ás17h RS 10l • Um palhaço em idade avançada procuraum substituto que continue seu trabalho
AS AVENTURAS DE PINÔQUtO - Direção deRegiana Antonini e Chiquinho Nery TeatroClaro Nunes. Shopping da Gávea. Rua Mar
quás do Sáo Vicente. 52 3" andat. Gávea(274-9696) Capacidade 450lugares Sáb edpm ás 17h Rl 12

Musical onde o boneco quer ser um me*nino du verdade
AS AVENTURAS 01TAPMAN — 0 SUPER HERÓISAPATEADOR — Dtreçáo de Êlida L'AstonnaTeatro do Leblon/Sala Muriha Per a. Rua
Conde da Bernadote, 26. Leblon (2743536) Sáb edom.ás17h RS 12/> Musical infantil de sapatoado

0 BARBEIRO 01 91VILHA — Direçáo de CáliaBispo li Roberto Dôtia Museu da República.Rua dn Catete. 163. Calote Sáb e tlom. ás18h Rl 10 Se chover náo haverá espetácu•Io
I • O barb*nro sai em defesa de um casal deapaixonados

A SEU EA FERA - Direcio de RenatoPrieto Casa da Gávea. Praça Santos Dumont,116. Gávea (239 3611) Sáb e dom. ás17h30 R»10
[ Um príncipe rudn, egoísta rt preconceituoso se apaixona por uma aldità

A BOMICA SAPICA Oireçáo de CláudioJuareí Teatro Gra/aú Country Club. RuaProl Valadares. 262, Grajaú (258 5155)Capacidade 250 lugares Sáb e dom ás17h30 RS 8
( • A poça baseia se na obra de MonteiroLobato

A BUSCA Df K)I$IA Direçáo de Aurio Gabnel Caia do grupo Tá na rua. Avenida Memde Sá, 35, Centro (232-8604) Dom . ás 1 7ht> Teatro de bonecos
A CASA DA MADRINHA - Direçáo dn Luís Cá»los Ripper Teatro Sesc de Copacabana. RuaDomingos Ferreira. 160. Copacabana (2551088) Sáb e dom . as 17h RS 10t> A» aventuras de Alexundru e sou amigo
paváo

O CASAMENTO Dl DONA BARATINHA - Supervwkáo geral de Bibi Ferreira Teatro de Arena.Rua Siqueira Campas 143, Copacabana
(235-5348) Sáb adom.ás17h RI15

• Dona Baratinha quer arranjar um noivo
CINDERELA EM: 0 SAPATINHO DE CRISTALDireçáo de Joiga Paes Teatro dos GrandesAtores/Saja atui. Avenida das Américas.3 555. Berra da Tr/uca <325-1645) Sab edom. ás 17h RS 70

A fábula da mocinha que encanta umpríncipe
OS DESASTRES DE SOFIA - Direçáo de Celino*>odré Sala dos Archeiros do Paço Imperial.Praça 15. 48 Centro (222-3112) Sáb edom . ás 16h Rl 5O Autobiografia de uma pestinha
ORACUUHHA, A VIDA ACIDENTADA DE UMVAMPIRINHO — Direçáo de Maximihana ReisTeatro dos Grendes Atores - Sala Vermelha.Shopping Barra Square. Avenida das Améri-cas. 3 555. Barra (325-1645) Sab e dom.ás t7h RS 10

t> Draculmha não gosta de morder pesco•ços.
QASPARZINHO — Direçáo de Fábio Pilar Tea-tro do Leblon/Sala Fernanda Montenegro.Rua Conde de Bernadote. 26. Leblon (274-3536) Sáb edom . ás 17h30 Rs 10

t> Musical infantil que mostra com bom hu-mor as estórias dos espíritos e fantasmas
0 QATO DC BOTAS *— Direçáo de Adriano Ra-mires Teatro Barrashopping. Avenida bisAméricas. 4666. Barra (325-5844) Sáb adom . ás 15h30 Rl 10

A história de um gato que tinha grandesabedoria
0 HOMEM QUE CALCULAVA ~ Do Malba Tahan Direçáo de Ronaldo Nogueira da GamaTeatro Sesc da Tijuca. Rua Barão de Mesquita. 539, Tiiuca (208-5332) Sáb e dom . ás17h30 R»12

A história de Beremi*. o calculista, queresolve curiosos problemas e desvenda grandes mistérios
MtTRiPIDBZ — Direção de Laia de HeinvelmTeatro Villa Lobos. Avenida Prmesa Isabel.440. Copacabana (275 6695) Sáb o domás 17h RS 12

l> Espetáculo que comemora os de? anos daIntrépida Trupe
UJDI HATV— Direção de Dudu SandrontTeatro Ipanema. Rua Prudente de Morais.824, Ipanema (247 9794) Sáb e dom , ás17h Rl10• Uma menina vai parar dentro da telinhada TV
A MENINA E 0 VENTO - De Maria ClaraMachado Direçáo de Cininha da Paula eLupe Gighotti. Teatro Barrashopping. Avenida das Américas. 4666. Barra (325-5844)Sáb e dom . ás 17h. RS 10

O A menina Maria contempla o mundo abordo do vento e se impressiona com asrogras que asfixiam sua liberdade
0 PASSADO A LIMPO — De Rogério Blat sob adireçáo de Ernesto Piccolo Teatro Gomaguinh.t Rua Benedito Hipólito. 125. Praça Onro(232 1087) Sáb e dom. às 17h R$5 Desconto de 50% para estudantesMenino do inicio do século quer inventormaquina para acabar com as sujeiras dasruas
paxAprajA — Direçáo da Joyce NiskierCentro Cultural Gama Filho. Rua Manoel Vilotino. 553 Piedade (599-7237) Sab edom«Vs 16h R$6

/'¦ Paxá manda e desmanda em Cosmotino
pia. até que chega Madame Brava e acabacom seu reinado

PtDBO B 0 LOBO — Direçáo de Beto BrownTeatro dos Quatro. Rua Marquês de Sáo Vi-cente. 52. GJvva l2?4-98i)5) Sáb e domás 17h RS 12
O clássico de Prokotietf numa versão mo ¦

derna
PERDIDOS NA FLORESTA Direçáo de Anterode Sales Teatro da Galeria. Rua SenadorVergueiro, 93 Flamengo (225 8846) Sáb «dom . ás 17h Rl 7l> Debate sobre temas ecológicos
P0P1YC - Direçáo de Cm mem Leonora Teatro da Casa de Cultura Laura Alvim. AvenidaVi«ira Souto. 176, Ipanema (247 6946)Sáb e dom. ás 17h Rl 12 Cada mgressov*/# um lanche no McOonald's

A namorada de Popeye recebe uma carta
que dá uma pista sobre tesouro escondido

POCAHONTAS, A PRINCESA DA PAZ — Direçáo
de Cininha de Paula Teatro Vanucci. Shop-
pmg da Gávea. Rua Marquês de Sáo Vicente.
52/3". Gávea (274-7246) Sáb e dom. ás17h30 RS 12

A paixào de uma Índia por um coloniza-
dor

QUE HAO TA NO GIBIS! — Direçáo de Henri-
que Tavares Espaço III do Teatro Vrlla Lobos.Avenida Princesa Isabel. 440. Copacabana
(275-6695) Capacidade 80 lugares Sáb e
dom. ás 17h RS 12
> Uma sátira aos super-heróis

REVIRANDO AS PAOINAS DO PALÁCIO - Dire
çáo de Jorge Crespo Museu da Republica.
Rua do Catete. 153. Catete (225-4302).Dom , ás 11 h R110

Uma visita teatralizada ao museu
SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO - Direção daGaspar Filho Museu da República. Rua doCatete, 153 (225-4302). Sáb e dom, ás17h30 Rs 10 Em caso de chuva náo haverá
espetáculo

Adaptação do clássico de Shakespeare
UM SORRISO DE OURO ~ Dnoçào de Mar,se
Nogueira Casa de Rui Barbosa. Rua Sáo
Clemente. 134. Botafogo Sàb e dom. às
11 h. RS 4 (crianças) e RS 5 (adultos) Crian-
ças "banguelas" náo pagam

TUDO POR UM FIO — Direçáo de Cacá Mour
thé Museu do Telefone. Rua 2 de dezembro.
63. Largo do Machado (556-3189) Dom . ás
16h30 Entrada franca

• A história de Graham Bell. o inventor do
telefone

EXTRA
EMERSON FTTTIPALDIINDOORKART - estradado Engenho D'Agua. 1501 (final da Av Ayr
lon Senna) De 2* a dom 2*. de 16h às 23h.
3* a 5'. de 14h ás 24. 6*. de 14h ás 02h. sáb .do 1 Oh ás 02h e dom .de lOh às 24h
RS 35.00 RS 30 (de 2 - a 5")

Centro de diversões ao ar livre
HISTÓRIAS DE TEATRO E DE CIRCO — Largo doMachado Dom. ás 17h Grátis Até Io desetembro¦ Espetáculo de tua do Grupo Carroça deMamulengos
PLAY CENTER — NorteShoppmg. Avenida Subutbana 5474. Del Castilho (593 9896) 3«a dom das 14h ás 22h Passaporte a RS 8(3* a 6*) e R$ 12 (sáb . dom e feriados)
MTO CARRERO SHOW — Ginásio de Lona.Praça XI Sáb, ás 1 Bh. 18h a 20h30. dom elanados ás lOh. 15h o 18h a 20h30 RS 8(crianças atá 10 anos). RS 12 (adultos) RS80 (camarotes para 4 pessoas)O circo tem mágicos, acrobatas o umshow de faroeste estrelado por Beto Carrero
ILHA DA CRIANÇA — Ilha Pia:a Shopping. Praça Central. 1" piso Avenida Maestro Paulo eSilva, 400 Ilha do Governador Dom , ás 16hGrátis

Oficina de artes
PROCRAMINHA DE DOMINQO - SJu ConradoFashion MaII. Estrada da Gávea, 899, SáoConrado (322 2733) Dom.ás17h Grátis»• Apresentação da poça infantil Os trás
porquinhos

JARDIM ZOOLÓGICO — Parque da Quinta daBoa Vista, s/n" (254 2024) Diariamente,das 9h ás 17h RS 2 Grátis para criança ateum metro de altura, deficientes e para quemapresentar o vale idoso
2 400 animais entre répteis, aves e mamlferos Mini fazenda

PLANETÁRIO DA OAVEA — Príncipe sem nome.sàb e dom . ás 16h30 (crianças a partir de 3anos), Nordon e Shalissa. sáb e dom . ás 18h(crianças a pattit de 7 anos). Voyager —mensageiro para as estrelas, sáb a dom. ás19h30 (adultos) RS 4 e R$ 2 (crianças até 10anos) Avenida Padre Leonel Franca, 240Gávea (274 0096) Capacidade 120 lugares
t • Novas sussóus de cúpula

JOÃO FLAVIO Produções

RIO-SUl apresentam

Direçõo: Ftóvio Marinho e Gninha de Paula
Direção dc Produção: Ano Duarte

DE GRAÇA
BAWO ADNKT — Shopping da Gáv«*. Ru#Marquês de Sáo V«cente 52 (Arab* da G«vaa) Oom. às 20*"• 0 compositor e violonista lança o CDPedra Bonita

Direção Musical: Evaido Santos
Criação e Super-. ;sôo: José Messk»

CONTINUAÇÃO
BHCOHTWO — Café do Teatro, Shopping da*Gávea. Rua Marquês d» Sáo Vicanta. 52 2°andar Gávea Reservas pelo telefone 2947563 Capacidade 96 lugares 5* a dom ás18h RS 10 (5* e dom ) e R$ 12 (6' e sab.).Consumaçáo a Rl 6Com Áurea Martins. Ze/è Gon/aga e opianista Alberto Chimelli

ÚLTIMOS DIAS
EMlUO SANTIAGO —- Imptator, Rua D«as df •

Cru*. 170, Matar (592 7733) 6* t sàb A»22h30. dom. ás 21h30 Rt 15 (sator C) R»20 (sator B), Rl 30 (sator A) e Rl 35 (cam».'rotei e setor vip)
O cantor, am sau show Perdido da amor,interpreta canções da Dick Farney Entre elas.Copacabana t Alguém como tu

KLEITON E KLEDUt - Teatro Clara Nunes RuaMarquês de Sáo Vicente. 62/3". Shoppmq daGávea (274 9696) 6' a sàb. ás 21h30 «'dom. às 20h RS 15 (dom ) e Rs 20 (6* esàb).
Show da dupla

CLÁSSICO
TOOMAS VAJiA — Teauo 2 do CentroBanco do Brasil, flu.i Pnme.ro de Março 6Ç-*Centro (216 0223) Dom . as 17h Rt 6ts O p*an«sta da Estônia faz N>men*gemj§2t5Clara e Roben Sc humano OÉ
HUMAITÀ CLÁSSICOS - tsparo Cuturaé Sé&>Porto. Rua Humaità. 163. Humana ¦
0896) Dom ás 19h Rs 5

Apresentação do Coro InfanM do R-o ÁS'Janeiro Regànoa de Elja Laischev.u
ORQUESTRA SMFÓNKA E CORO 00 THCATW!MUNICIPAL Teatro Munictp+i Praçanano i-rt* Ontro (297 4411). CepecidecIlÜK2 350 lugatt-> Dom as 17h Rt 5 e Rs(fnsas e camarote*}
PBTTVAIURT Sait Cicii-a Merrnet LarqKda Lapa. 47 Centro 1224 3913) Dom |Ct7h RS 5 (baicáo) A Rl 10 tptate*?) SRecital oo p-arfesta Peiet Bortleidt t doDuo p-»nst«o da UFRJ tomado por S<V^iMar'a V«eea e M*rt« He%na de Ar«itad«> "***
MARIA NANO E BARTHOUMEU W1ESS Untura F,na Avenida 6cirg«s de ,
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TEATRO

EgTRÉIA
TOMMV — Da Peie Townshend. Com JaasonReisf o ouuos Metropolitan, Avenida Aírton

Sena, 3 000. Shopping Via Parque. Barra da
Tijuca (283-3773) 5'. ás 21h30. 8-, ás
22h30. sáb . ás 16h30 e 22h30, a dom , âsM)H30 e 21h30 RS 25 (platéia e lateral), RS
45 (especial, lateral especial e camarote), RS
70 (palco e camarote).
tf Opera-rock A história do menino quepresencia o assassinato do amante de suamâe pelo pai, ficando cego. surdo e mudo

MMRTOZUCCO — Oe Bernard-Marie Koltès
Direção de Gilles Dao e Moacir Chaves. ComMarcos Breda, Anderson Muller e outros.
Teatro 1 do CCBB. Rua Primeiro de Março,
66. Centro (218 0237) 5* e dom . ás 19h.
6a. ás 21 h, e sáb . ás 18h a 21h Rs 10

Drama. Inspirada na vida do italiano que.na adolescência, mata o pai e a mãe.
HO* TEMPOS 01 MARTINS PENA - Textos deMartins Pena. Direção de Sérgio Ôritto. Dire-

çAo de Clóvis Levy Com Sérgio Britto. Nadia
Maria e outros Teatro Oe/fm, Rua Humaitá,
276. Humaitá (286-1497) 5' a sáb.. ás
21h30, edom.ás 20h RS 15

Comédia musicada. A peça O diletante
funciona como fio condutor do texto quereúne cenas de sois peças do autor

0 OLHO AZUL DA PALECIDA - Do Joe OrtonDireção de Sidney Cru/ Com Heleno Pres-tos. Glàucia Rodrigues e ouuos Teatro SESI.Ayonldu Graça Aranha. 1, Cuntro (533-3495) 5*. és 19h, 6" e néb, às 21 h, e dom .as 18h RS 15 (5* e 6-). RS 20 (sáb ) o RS 18
(dom )Farsa. Velório, assalto a banco e inspetor
corrupto, séo os principais elementos de umacomédia macabra

REESTREIA
A INnOEUDADI É COMA NOSSA - De Gugu
Olimecha Direção de Renato Pietro. Com
Gabriel Cortês. Sônia Silvia e outros Teatro
SESC do Engenho de Dentro. Rua Amaro
Cavalcante, 1 661. Engenho de Dentro (249-1391) 6# e sáb . és 20h30, o dom . és 20h
RS 10 e RS 5 (sócios).

ÚLTIMOS DIAS
NA EM DO RADIO • 0 SHOW - Rote.ro deClóvis Levy Direção de Sérgio Britto Com
Cândida Riboiro. Eliane Tassis e outros. Tea-
tro Barrashopping, Avenida das Américas.
4 606. Barra da Tijuca (325 4898) 5-, 6" a
dom . ás 21 h. e séb . ás 21 H30. Preço promo-cional RS 10 e RS 15 (o casal) Duração
1h20 Até 25 de agostoMusical. Uma leitura da época de ouro do
rádio dos anos 20 aos 50

A LOUCA DE MNSUCESSO Te«to e d.reçtlo
dq Gugu Olimecha Com Kiko Latant/i. Helen«i Werneck e outros Teatro Sesc Tijuca, Rua
BarAo do Mesquita. 539. Tijuca (208 5332)
6' e sòb. ás 21h30. e dom. ás 20h R» 10Até 25 de agostoComédia A traição enfocada em todos osseus aspectos

A QAIOLA DAS LOUCAS - De Jeen PoiroíDiroçáo de Jorge Fernando Com Jorge Dória, Hilton Have e outros. Teatro Municipal de
Niterói. Rua 15 de Novembro 35. Centro
(622-1427). 6" e sáb , ás 21h. e dom . ás
20h RS 15 (galeria), Rs 25 (platéia) n Rs 100
(frisas e camarotes) Até 2b de agosto• Comédia Casal homossexual muda suarotina para receber a família da noiva do filho
de um deles

METRALMA — Texto e direção de Stella Miran-
da Com Diogo Villela. Guilherme Leme e
outros Teatro Ginástico, Avenida Graça Ara-
nha, 187. Centro (220-8394) 5a. 6* e dorn .
ás 19h. e sáb . ás 21 h RS 18 (5"). RS 20 (6- e
dom ) e RS 22 (sáb ) Duração 2h Ingressos
a domicilio pelos telefones 221 0515 e 222-
5122 Até 1° de setembro
t> Musical. Destaca 01 momentos mais im-
portantes da vida e carreira de Nelson Gon-
çalves.

0 BURGUÊS RIDÍCULO - Baseado na obra de
Moliére. Direção de Guel Arraes e João Fal-
cáo Com Marco Nanini, Betty Gofman e
outros. Teatro Casa Grande, Avenida Afrâmo
de Melo Franco. 290. leblon (239 4046) 5'
a sáb. ás 21h30. e dom . ás 20h. RS 20 (5-).RS 25 (6* e dom.) e RS 30 (sáb.). Ingressos a
domicilio pelos telefones 221-0515 e 222-
5122

CONTINUAÇÃO

GRÁTIS
I0CMTH — De Willíam Shakespeare. Direçáori# Cláudio Torres Gontaga Com Adriana

Mala, Angel Pulomero e Cláudia Ventura
Sala Glauce Rocha, da Uni Rio, AvenidaPasteur. 436/lundos. Urca (B41 7694) S«bo dom . ás 20h, 2- a 4-, âs 21 h Grátis At* 4de setembro

INGRESSOS"ÃDÕMICÍLIO 
~

FRANCISCO Dl ASSIS Concepçáo « direçáode Ciro Barcelos Com Ciro Barcelos. CamilaAmado e outros Teatro da Prata. Rua Francinco Sá. 88, Copacabana (287 7794) 6\as18h30 e 21 h. 6\ ás 21 h, sáb e dom . ás18h30 e 21 h R» 15 (5 - n 6'), Rs 20 (sáb <idkMY) ) e RS 10 (estudantes) Ingressos a domleillo pelos talelonea: 221 0515 e 2225122 Duraçáo 1h30.
Musical Baseado na vida e nos pensamentos de Sáo Francisco de Assis

*000 MUNDO SABE QUE TODO MUNDO IAMDe Miguel Falabella o Maria Carmem Barbosa Direçáo de Miguel Falabella Com Aríete
Sallee. Laura Cardoso e outros Teatro dos
Quatro, Shopping da Gávea. Rua Marquês de
SAo Vicente 52/2" andar Gávea (2749895) Capacidade 402 lugares 5*. ás
21h30. 6\ âs 22h. sáb â» 20h » 22h. «. dom.
As 20h R» 20 (5'). R» 22 (6- e dom ) e Rs 25
(sáb . feriados e véspera de feriados) Ingres
sos a domicilio pelos teletones 221 0515 e
222 5122 Duração 1h30- Comédia Socialite decadente tenta, de
todas as maneiras, evitar a falência

IU Sn QUI VOU TE AMAR - Oe Arnaldo JabotDireçáo de Willíam Pereira Com Julia Lem-mertx e Alexandre Borges Teatto do Leblon.
Rua Conde de Bernadottn, 26/104 Leblon
(294 0347) 5- a sáb ás 21h2B. e dom . ás
20h R» 20 (5-). R» 23 (6- e dom ) e RS 25
(sáb) Desconto de 30% ás 5*s e 6*s Dura<}ho 1 h30 Ingressos a domicilio pelos telefonas 221 0515 * 222-5122• Comédia dramática A história do amorentre um casal, que SO se revela após a separaçáo

AS LOSAS De Santiago Moncada Duecáode Antônio Pedro Com Ana Rosa. DéboraDuarte e outros Teatro Vanucci, Shoppingda Gávea Rua Marquês de Sáo Vicente. 52/3 Qâvna (274 7246) 5- * U*. ás 21H30sáb . ás 20h w 22h30 e dom á> 20h Rs 20
(6*). RS 22 (8*). R» 26 (sáb ) a RS 22
(dom ) Ingressos a domicilio pelos telefones
221 05l5e 222-5122

Comédia Am«gas de infância se reencon-
tiam para lembrar os velhos tempos e acertaras contas

SEMA TRÀOICO U «Uo POSSE CâNICO De
Frtedrrch Durrenmatt Direçáo de luií Arthur
Nunes Cláudio Corrêa e Castro. Jacqueline
laurence e Rubens de Falco Teatro Laura
Alvim. Aven»da Vieira Souto 176 Ipanema
(247 6946) 6" a sáb. ás 21h e dom. As
20h RS 10 (5- • «¦) • R» 15 (sáb a dom )Ingressos a domicdio pelos telefones. 221
0515*222 5122 At* 1 - de setembro
> Comédia Sobre as desavenças de um
casal que comemora 25 anos de casamento

JANOO, UMA TAAQÍDYA — De Glauber Rocha
Direçio de Luli Cario» Maciel. Com CláudioMano. Antônio Pitanga e outros Tctlro Car-los Gomes. Praça Tiradentes, s/n°. Centro
(242-7091). 5* a sáb. às 21 h, e dom., às20h. RS 15. Duração: 1h20. Estacionamento
gratuito na Caixa Econômica

Comédia. Visão do país após o golpe de64. misturando polllica. cultura, humor, mú-nica • tropicalismo.
MftS DE CACHOMK) DOIDO - Da Aurélio VazAndrade Direçáo de Alberto Damitt. ComHércules Morenno e Rogério RodriguesTeatro Galeria. Rua Senador Vergueiro. 93.Flamanoo (225 9185) 6-eséb, ás 19h30. edom. ás 22h30 R« 15 (6' e sáb ) o Rs 10
(dom.)

Comédia Sobre a relaçáo de uma costu-reira moralista e uma prostituta nos anos 70
AS HALAHDflAOENS 0E SCAPINO - De Mol.ô-re Direção de João Bethencourt Com Gláu-cia Rodriguos. André Mattos e outros TeatroSESI, Avenida Graça Aranha. 1, Centro
(633-3459). 6" e sáb . ás 19h. dom . ás 20hRS 15.
U Comédia As aventuras de um criado astucioso e cheio de malícia.

SEBASTIÃO — De Carlos Drummond de An-drade. Machado de Assis. Rubem Fonseca eJoáo do Rio Direçáo de Flâvio Kactus eRoberto Jerónimo. Criaçáo do Grupo OiKo-veva Teatro Cacilda Becker. Rua do Catete,338. Catete (265-9933) Programa 1. A ci-dade de Sáo Sebastião 5*. ás 19h, 6'. ás
21h, e sáb. ás 20h Programa 2: O cidadãoSebastião 5* e dom . às 21 h. e sáb . ás21 h30. RS 15Comédia O Rio e seus personagens, através dos contos de quatro autores ilustres.

DftCOTB — Criaçáo coletiva da Companhia deTeatro Atores da Laura Teatro Gláucio Gill.Praça Cardeal Arco Verde. s/n«\ (237-7003)5' a sáb . ás 21 h. a dom . ás 20h RS 15Drama Nove esquetes inspirados no tea-tro e nas crônicas de Nelson Rodrigues
ALÔ? MADAMKL — De Marcelo Saback e Vi -
nicius Marque/ Com En Johnson. NeusaBorges e outros Teatro Abel Rua Mário Al-
ve», 2. Icarai Niterói (620-3232) 5* a sáb.ás 21 h, e dom . ás 20h Rs 15 (5• e 6') e RS20 (sáb e dom ) Duraçáo 1 h30

Comédia Dois amigos alugam telefone
que pertenceu a uma cartomante e passam aatender sua clientela

P0MAA ENAMORADA — De Lygia Fagundes
Telles Direçáo de José Antônio Carnevale
Com Maria Assunção Teatro do Museu daRepublica. Rua do Catete. 183. Catete (225-4873) 5- e 6'. ás 18h30. sáb. a dom . ás 20hRS 12 Estacionamento grátis.Drama Mulher alimenta amor platônicopor 25 anos. esperando um dia ser corres
pondida

SONATA KREUTZER - De Leon Tolstôi Dire
çào de Eduardo Wotuk Com Luís Melo Tea ¦
tro Sesc Copacabana. Rua Domingos Ferrei
jn. 160. Copacabana (255 1088 r 250) 4* asáb , ás 21 h. e dom . ás 20h RS 15 Duruçáoi i.lO Até 1" de setembro

Drama Homem narra fatoa reais e imaginártos. que o transformaram no agente im
placávael de uma morte anunciada

AS TIAS DO MAURO RASI Texto e direçáo deMauro Rasi. Com Murilo Benlcio. Berta Loran e outros. Teatro do Leblon/Sala Fernanda
Muntrneyio Rua Conde de Bernadotte. 28/loja 104. Leblon (274-3536) S*. vetperal ás17h 54 a sáb , ás 21 h. o dom . ás 20h RS 20
(5-) R» 26 (8" • dom) e RS 30 (sáb)Duraçáo 1h30Comédia O autor reúne no palco suas
quatro tias. conhecidas pelo publico atravésde suas crônicos jornalísticas

COMEÇARIA TU 00 OUTRA VEZ - Tento o dire-
çáo de Dacio Malta Com Gaspar Filho omúsicos Tratio Gtória, Rua do Russel. 632.Glória (245-5527) 44 a 64. ás 21 h. sáb. ás18li e 21h. • dom ás 20h Rs 10 (4', 5- edom ) e RS 20 (8- a sáb ) Duraçáo. 2h15Musical Sobro o vida a obra de Gonza-
guinha.

DiARK) DE UM LOUCO - De Nicolai GoflolDireçáo de Eduardo Loyola Com Rosa Mot-ta Teatro Sesc Tijuca 2, Rua Barào de Mes-
quita. 539. Ti|uca (208 5332) 8* e sáb, âs20h. e dom ás 19h RS 10 Duraçáo: 1h Ate
1° de setembro

Comédia dramática Funcionário públicoimagina se rei da Espanha para fugir de umaexistência miserável
PROVAR ANTES 0« CASAR D» Fradanck
Lonsdale Direçáo de José Renato Com Ta-his Portinho. Irving Sáo Paulo e outros Tea-
tro Posto Seis. Rua Francisco Sá, 51. Copacabana (287 -7496) 5* a aáb, ás 21h. edom . ás 19h30 R»12Comédia Ambientada no» aristocráticossalões da Inglaterra, satirira os excessos daclasse alta nos anos 20

SAO HAMIIT Encenação da Cu de Teatro
Direçáo de Celina Sodré Com Miguel Lunar-
dl Joana lavi e Camila Mota Sala dos Ar-
cheiros. Paço Imperial Praça 15. Centro Re
servas pelo telefone 222 3112 5' e 6*. ás
19h. sáb e dom. ás 20h RS 10 Duraçáo
1 h30

Drama O clássico e desmontado, numa
atitude ao mesmo tempo blasfema e reveren
to

CARARET PILOSOPICO Texto e direçàode
Domingos de Oliveira Com Ana Borges. Fre
derico Eça e outros Te*tro do Planetano.Avenida Padre Leonel Franca. 240. Gávea
(274 0096) 6* e sáb . ás 21 h30. e dom . ás
20h30 RS 15Musical O teatro se transforma num bar,
onde as pessoas conversam sobre as questôet da vtda

os pantAstikos — Oe Tom Jones * HarveySchmidt Direçáo de Elias Andreato ComCláudio Botelho. Emiliano Queiroz e outrosTeatro de Arena. Rua S*quetra Campos. 143/!o|.i 40 Copacabana (235 5348) Vesperal5\ *» 17h 5- a Mb ás 21h. • dom. H 20hRS 10 (á> 17h). RS 15 (5*. 6- • dom ) e Rs 20(sáb ) Até 1 * de setembro
Comedia mus»cal A suposta história deum }ovem casal apaixonado, que precisa vencer a inimizade de seus pais para ficar junto
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OS INVERTIDOS — De Cláudio Handrev e Mar-
cello Caridad Direçáo de Cláudio Handrey
Com Fred Benedmi e Anja Bittencourt Espa-
co 2 do Teatro Villa-Lobos Avenida Pnncn
sa Isabel. 440. Copacabana (275-6695) 6J o
iáb ás 21 h. e dom . ás 20h R» 15 Duraçáo
1 h

Comédia romântica A rotina de um cas«il
formado por uma poderosa executiva e um
excelente dono-de-casa

0 COHClUO 00 AMOR — De Oskar Pamua
Direção de Gilberto Gawronsld. Com Ricardo
Blat. Afonso Henrique e outros. Porào da
Casa dc Cultura Laura Alvim. Avenida Vieira
Souto, 176. Ipanema (247 6946) 6' e sáb
as 21 h. e dom. ás 20h. RS 15 Duração
1h20 Atè 1° de setembro

Drama Deus decide punir os homens
após saber que os italianos se entregaram a
devassidáo

DOSE FORTE — De Lúcia Nogueira Direção de
Rubens Lima Jr Com Adriano Reys. Minam
Pérsia e outros. Teatro Thereza Hachel. Rud
Siqueira Campos. 143, Copacabana (235
1113) 5- e 6-», ás 21 h. sáb e dom . às 20h
RS 20 (5-a sáb ) e RS 15 (dom )

Drama Retrata os problemas da socieda
de contemporânea

0 SUBMARINO De Maria Carmem Barbosa eMiguel Falabella Direçáo de Mauro Mendonça Filho Com Guilherme Piva e SusanaRibeiro Teatro Ipanema. Rua Prudente deMorais. 824. Ipanema. Informações pelo telefone 247-5359 5** a sáb . ás 21 h30. e dorp
ás 20h30 RS 15 (5'. 6J e dom ) e Rs 20
(sáb ) Estacionamento Rio Park. no RuaPrudente do Morais. 1 003 RS 2. pagos nabilheteria do teatro Duração 1 hl 0 Ate 1« desetombro

Comédia romântica Brigas e reconcdiu
çóes de um casal em crise que tenta encontrar a felicidade a dois

UMA BANANA INCOMODA MUITA DENTE DoMariangela CanlU Direçáo de Renato Prieto
Com Marco Ribeiro, Carlos Seidl o outrosTeatro América, Rua Campos Salles. 118
Tijuca (567 1572) Capacidade 300 lugares
GJ e sáb . ás 21 h30. e dom . ás 20h30 Rs 15Duraçáo 1h20 As 6Js quem levar um quilode alimento náo perecivel paga RS 7

Comédia Para satisfazer o desejo da mulher grávida, marido enfrenta inúmeras confusões
META ISSO NA SUA CABEÇA Do Luís Carlos
Góes, Licia Manzo e Aloisio Abruu Direçáo
do Lúcia Coelho Com Aloisio Abreu CmuTeatro Dina Sfat. Centro Cultural Gama Filho
Rua Manoel Vitorino. 553. Piedade (5997236) 5' e 6-, âs 13h e 20h. sâb âu 20h. udom . ás 19h RS 10 e RS 5 (estudantes)Comédia O ator interpreta três professoras em diferentes aulas

FESTIVAL DE TEATRO CI0ADI DO RIO DE JA-NEIRO Tróia Baseado na obra de Eurip«idos Direçáo da Camila Amado Com MómcaVilela, Ro9ite Vai o outros Teatro GaleriaRua Senador Vergueiro. 93. Flamengo (2258846) Sab a dom., âs 21H30 RS10

ÃDÕLÊSCÊNfr
NÔ DE QRAVATA De Minam BevilacquaDireçáo de Franncis Mayer Com Luana Piovani, Nádia Lippi e outros Teatro CândidoMendes. Rua Joana Angélica, 63. Ipanema
(267-7295) 5a a sáb . às 21h30. o dom . às20h RS 15

QUATRO PORMAS DE AMAR Oe Tiago Sanliago Direção de Rogério Fabiano. Com Damela Duarte. Vitor Hugo e outros Teatro dosGrandes Atores. Avenida das Américas.
3 555. Barro Squar# Shopping (325-1645)ti' o sáb. ás 21 h, e dom, ás 20h Rs 15Ultimo dia

CONFISSÕES DE ADOLESCENTE Baseado nodiário de Mana Mariana. Direção de Domin-
gos do Oliveira Com Deborah Secco. Caroli-na Dieckmann e outros Teatro dos GrandesAtores. Barra Shopping Square. Avonldu dasAméricas. 3 556, Barra da Tijuca (3251845) Capacidade 400 lugores Sáb . âs 19ho. dom., ás 18h. RS 15 Ultimo dia

COM 0 RIO NA lARRIOA De Rogério BlatDtreçAo de Ernesto Piccolo Teatro Goma
guinha, do Centro de Aries Calousie GulbenMan. Rua Benedito Hipôlito 125 Praça Onj,.
(232-1087) Sáb «dom . ás19h RS 5 Estaclonamanto gratuito

REVISTA
CAMILE SEMPRE MAIS - Com Camila Hiym) osuas convidadas Teatro Bngitte Blair 1, Rua
Miguel Lemos, 51-H. Copocabana (5212955) Sáb edom.ás21h30 RS 10

DANÇA
ST0MP - Teatro Joio Caetano. Praça Tiradente», a/n". Centro (221-1223) 3' a 6J â»21 h. sáb . ás 17h e 21 h. e dom . âs 18h a 20hRS 40 (21' balcáo) o RS 50 (platéia e 1*balcão) Ullmio dia- O grupo inglês mistura dança, musica,mímica e humor

HUMOR
PAULO SILVIN0 Teatro Banashopping. Avonidas dai» Américas 4 666. Barra da Tijuca
(325-4898) Capacidade 236 lugares Sáb edom . às 19h RS 20

O humorista mostra o show So e bemacompanhado Participação de Júnior Prata eTatiana Peres
SUBVERSÕES 3 • UNPLU00E0 Cale do Teatro, Shopping da Gávea Rua Marquês deSâo Vicente, 62 2". Gávea (294 7563) 5-,.1» 23h 6- « iM> ás 23h30 e dom . âs 21 h30Rs 10 (5* e dom.) e Rs 14 (6- e sab )Consumaçio « R» 6 (6- o dom ) e R» 8 (6' esáb )

Show com os ato«es e cantores AIoisk» deAbreu. Luiz Salem e Mareia Cabrita
RONNY CÔCEQAS Sesc de Sáo João deMenti. Avenida Automovel Club, 66 Meriti
(756-4615) 6* e sáb ás 20h30, e dom ãs20h Rs 10 e Rs 5 (sócios) Ale 1 de setembro

O humorista mostra o show O Biauhocom cócegas
OTÀVK) CARVALHO Teatro Sesc Madureira.Rua twbanck da Câmara, 90 Madureira

(350 9433) 6* e sáb. ás 21h. e dom ás20h Rs 10» RS 4 (»ôoo»)O humorista mostra íu sou o riso Naabertura show de sapateado com integrantes
da Academia Fhpper

CRITICA [TEATRO INFANTIL Paxá Prajá ? ?

Humor 
judaico 

em cena
Divulgação^ Ricardo Elkind
'V' J Isaae Berna ri

LÚCIA CERRONE
Puxa Prajá é o segundo espeta-

culo para crianças produzido pelo
Centro Cultural Gama Filho para
o Teatro Dina Sfat — o primeiro
è Gaspariinho, o musical, agora
no Teatro do Leblon. A iniciativa
pioneira — o próprio Centro pro-
duzindo suas peças — tem levado
um novo público ao teatro. Um
método, sem dúvida nenhuma,
eficaz para a formação de platéia
fora do circuito comercial.

0 espetáculo, que se intitula
como a primeira chanchada in-
fantil, tem história original de
Mathilda Kovak, transposta para
a cena pela autora em colabora-
çào com Patrícia Wuillaume. Mas
o que era interessante de ser lido
chega ao palco em cenas fragmen-
tadas para enredo não muito con-
sustente: em Cosmotinopia vive
um paxá dando ordens. A econo-
mia dq reino é a manufatura de
almofadas, o esporte preferido é o
almofadoboll. 0 paxá tem 38
anos e ainda usa fraldas, trocadas
por sua mãe, uma ex-vedete de
teatro de revistas que largou a
carreira para cuidar do filho. Para
dar um jeito nas coisas, chega ao
reino Madanie Brava, e, como diz
a autora, Madame Brava é judia e
judia do paxá. Tudo acaba em
festa de casamento com alegre ce-
rimônia idichi.

A peça, que pretendia reveren-
ciar a Atlàntida cinematográfica,
se converteu, salvo grande enga-
no, na primeira montagem a levar

Bernart e Belh Zaleman: ótimas atuações

o cultuado humor judaico para a
platéia infantil. Em cena, a idichi
mama, que faz qualquer sacrifício
pelo filho homem, até mesmo lar-
gar a carreira, desde que este con-
tinue a seu lado. Para neutralizar
a mama, só mesmo outra guerrei-
ra com apelos mais fortes. O paxá
que dá título á peça só não entra
de coadjuvante em sua própria
história porque o personagem é
interpretado por Isaac Bernart,
um ator cheio de recursos còmi-
cos que consegue interligar as ce-
nas, ás vezes muito lentas, com
seu natural tempo de comédia.

Mas se o interessante texto li-
terário tem problemas de drama-
turgia, o elenco salva o espetáculo
com suas performances. Clarice
Niskieré Madame Brava em linha
displicente oposta do que se espe-
rava de um personagem decisivo.
Beth Zaleman, interpretando vá-
rios personagens, tem grande
atuação, usando o gestual da mi-
mica mesmo para o texto falado.

Isaac Bernart
costura o espeta-
culo com presen-
ça marcante.

A direção de
Joyce Niskier
cuida dos atores
no que eles têm
de melhor, mas
não interliga &
cenas do espeta-,
culo com o ritmo
desejado. As la-
cunas que su-
apresentam na

primeira parte da peça só não
atrapalham a encenação pela irt-"'
tervenção do elenco. Na parte ti-
nal, é bem-vinda a inclusão de
fotos montagens exibidas no telãft
com imagens do paxá e de Brava,
nos recantos mais exóticos do
mundo.

Os cenários de Miguel Paxá,,
sem muitos efeitos, ambientam a
cena modestamente. De intereS-
sante, o enorme painel de retalhos
que cobre o fundo do palco. Os
figurinos de Bel Barcellos, mesmo
cheios de detalhes de humor, MT
perdem na dimensão no palco. Ja
os bonecos de Fernando Santamv
têm a assinatura de qualidade dó
artista. 0 mesmo não acontece:
com a iluminação de Jorginho dc
Carvalho, que está aquém dos
seus últimos trabalhos.

Paxá Prajá é um espetáculo de
humor, com excelente elenco, lei- *
to com o maior respeito ao públi-
co que pretende conquistar. Acer-
tando o ritmo, consegue.

Promoção

uoxreqBJBd

tôaqroaa,,

0 livro de viagens de Fernando Sabino não vai colocar
apenas a sua imaginação para voar.

Qual das vinte viagens
narradas por Fernando
Sabino em seu livro"De cabeça para baixo"
você gostaria de fazer?
M resposta deve ler de 15 d
20 linhas datilografadas,
justificando a sua escolha
•A* cartas detrn ser ewiadas
para o Jornal do Brasil
(Ai \ Brasil 500, sala
São Cristóvão, Rio de Janeiro,
CliP 20949-900) ou entregue
nas lojas de Classificados JB'Centro (Ai Rio Branco, 135
Ij C), Copacabana (Av, Nossa
Sen/jora de Copacabana, 680
LjM). Ipanema (R Visconde
dePirajá, 5801 SI 221),
Tijuca (R Conde de Bonfim,
y)6/202)

•0 pra:o máximo para a
postagem das cartas é 05,'09
(inclusive)
•0 resultado da promoção
sera publicado no Caderno
Viagem do dia 11109.
•0 ivncedor ganhará 2 passa•

gens Rio! Sova )nw / Rio, pela
Varig na classe econômica
M data da viagem devera
ser marcada em comum
acordo com o patrocinador•As passagem náo poderão ser
substituídas ou reembolsadas
em caso de não utilização
*A comissão julgadora
decidirá sobre situações náo
previstas no regulamento

Fernando

Sabino

De cabeca

parabaixo
ouiqtx}

opuinuaj

A cmo^Ao tie > iaj.it
por culc mundo aftfa.
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Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Cultura
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Quatro 
'Divas 

no Rio de Janeiro
? Kalbleen Battle • Harolyn Blackwell • June Anderson • Cecília Barloli

June jA.nderson
Pela primeira vez no Brasil

&
1HEATRO MI NICIPAL

15 de setembro -17 h

Programo: Starlotli, Rossini, Bizet. Delibes. Turino

lósslco (021)287 3390

(021)205 3498
)RNAL DO BRASIL
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A cara 
paulista 

do 

'Fantastico'

Zeca Camargo, chefe de nucleo do programa, aposta nas reportagens feitas nas ruas * ™ 
"

Arquivo—26/1/92 0 Fantastico, "o show da vi- go passado, quando Zeca fez uma -/ o dire to"
da" foi durante muito tempo con- reportagem que buscava identifi- Ingmar' siderado o "show dos cariocas" car a garota nacional. "Eu estava 'V 

Bergman

JSk— devido ao grande nitmero de fazendo a minha primeira mate- < abordao
11 reportagens feitas no Rio. A aha ria, sobre modelos masculinos, Ifj* desequilibrio
?•; cupula da Rede Globo se reuniu quando, em urn desfile, ouvi va- deunta

H Jrep&HHnt' decidiu acabar com isso: a partir Has musicas atuais que falavam familiana
j| h'i « "'••r 

jHPMlHjr dali, haveria uma present mais da mulher brasileira. Nascia ai, visSodedtm
V -, < »jt constante de Sao Paulo que e, nova pauta", conta. criancas

afmal, o maior polo de audjcncia 0 que mais o impressionou
do programa. Para a importante neste pouco tempo de Fantastico
missao, foi escalado um paulista foi a repercussao do programa.
da gema, Zeca Camargo, ha pou- Acostumado a imprensa escrita a i x J TfcSHft co mais de um mes no cargo de a emissoras menores — apareceu A hOPI fPQT^rWt^ HP rtPrOTYl 9 tl

.... ^ H| chefe do nucleo Sao Paulo do para o grande publico como ^ UUCl lWOjJUdUl UC DCIglllcUi

, programa dominical. apresentador do MTV no ar —, 0 Fanny e Alexander que a A partir de uma familia reunida
v "Por enquanto nao estou as- Zeca agora e constantemente Bandeirantes mostra hoje a noite no Natal, Bergman se escora no

, <, sustado com a responsabilidade, abotdado as segundas-feiras. "Pa- uma resposta doce e comovente olhar de duas criancas para exibir
. ate me divirto", diz. 0 time co- rece que todo mundo ve o Fantas- aos llue normalmente taxam lag- nu o desequilibrio familiar. Con-

mandado por Zeca e mesmo mo- e vem falar comigo no dia mar Bergman de cineasta do te- cebido inicialmente como uma nii-
tivo de tranquilidade: Mauricio seguinte", constata. dio. Ali, Bergman expoe aquele nisserie, o filme funciona como ca-

^ Kubrusly, Marco Antonio Uchoa A tumultuada saida da MTV seu mundo de sempre, formado de pitulos de conhecimeato, em que
f e Helena de Grammont. ja.nao deixa mais marcas no edi- jembrangas da infancia, mulheres as experiencias se completam a rae-
/ Zeca esta se dividindo em um tor,"que ate pouco tempo se recu- doloridas, tios per- dida em que velhps

> trabalho por triis e a freate das sava a falar sobre o assunto. yertidos e uma des- fantasmas sao aban-
cameras do Fanttetico, mas nao estopim aconteceu quando a crenca latente nas re- FANNY E ALEXAHDER donados no bau.

^ esconde sua preferencia. Apesar emissora resolveu fazer uma re- lav'oes humanas. Tu- Composto em belas
de reconhecer a atuagao de dire- formula?So interna, que tirou Ze- do isso esta la, so eanaeirantes o ^n30 jmagCns c caprichatfei
tor como mais desafiadora, gosta ca do cargo de diretor de progra- que visto com um (Fanny odi Alexander) de direcao de arte, Faniiv' mesmo e de estar na rua atras de ma^ao e produtfo e o manteve frescor quase inge- Jngmar 

Hcrpman. Com e Alexander faturou or:'' ™ 
noticia. "Sempre fui contra o re- apenas como apresentador. "Mas nuo, o que e pouco veTeSa (SnfsSSr Oscar de melhor fihue

Hp porter que so fica na redacao. Na hoje sei que sair era o meu cami- comum em sua obra. iw.v Duravio 2h5s estrangeiro.
rua, a pauta aparece", afirma, nho natural", afirma. Entre a 

IS com convicQao. MTV e a Globo, teve apenas uma
ZM:7»t5lSSTS55Sff Oucmaindiiauvida.aTlamen. rapMa pamgeman televisSo. cm DE YOLU RAM 0 FUTUII c«mM « Sc™./ wuuta te na0 V1U 0 pr0gramu (je domin- 1994, na TV Cultura. n,.K. n ,un, Faroeste. Will Kane Brady. EUA, ivsa

4D ^ 
° J tem que recorrer as Duracilo: lh50.

 nLnMcAo (Back to the future) de armas para enfrentar Faroeste. Tentando sc"TV 
PAR AQCIMATMDA 

rnmeMirU»rieCrit' xcrifc corruPto- Pre- estabcleccr

Lea Th^ mnso P°r
.TjiinQ lYiiiQqn os telespectadores podem apreciar ' "j| 1985. pura?ao: 2hl5. Fred Zinnemami. Iciro-guitarrista pom
J-/U-U.O liiuocio o making of in produyao e entre- Aventura. Garotao se iNSIA OE AMAR limpar a area. ? *

| 
i vista inedita com Demi. CNI 20115 LAVA6EM CEREBRAL: UMA

eSDanjanQO roupa pediucomo^cache USS^ tempo e vaiMrar na (Carnal knowledge) dc —[XP.EMlfIICIA D-Cl^-

f 1 milhoes mnstn n rnnfion^ juventude dc sous Mike Nieliols. Com Bandeirantes 0 2?h
CPnOllQ inQHA i mostra A confiani.a pais, pixlendo ate in- Jack Nicholson c Art t ,
SCnSUcillCIaGC de Demi em seu corpo balziiquia- terfenr cm seu pro- Qarfunkcl. EUA. cTuul"' l >r | Colli

As TVs por assinatura reserva- PO"™ tempo depois de dar priofuturo .??* JSi 
Michad Ironside. Ca-

como atracao hoje para os lll/' Para sabcr 56 va,c tudo ISS0 JORNADA NAS ESTRELAS III amigos 'nf.1, IW() DunM$fi;
telespectadores dim musas b'isTam 

w^SoiS 
- 

A PROCURA DE SPOCK suas experifin- Suspense. Policial

vacdes de seu ultimo filme,'sfrip- «« Reali dd o ar de sua gra^a sea'ch for^SpockHe QU'LOMBO  rebral para «/wj?«r in-
tease. Do outro, a nao menos bela 23lu0, no Multishow, que mostra ^w ' ''M Leonard Nlmoy. Com TVE 0 20h formacdes de agentes
Cristiana Reali, a brasileira que o filme Um estranho em^minha William Shatner e De Caca Digues. inimigos.?

peretaiion (TVA^wibe is20h30, no best seller de Georges Sitae- HfjL, mk f \.\jM Ims.' 
'W4 Duravao: 

^hST^ni Toma" 
ME^^hP*V°R '

dentro do programa E! Features aon, o filme mostra o conflito de ¦P^Jwy J akii| Flccio. Enterprise do. Brasil, 1984. Dura-
osbastidoresdo filme,quejaesta lsabelle (Cristiana), que culpa "nufr ^nconltrPrro S?sl6ri>' A trajet6ria Na^.<SnKarea^

eatrar cm cartaz no Brasil. Belmondo), pelo suicidio da mae. j jflj Spock.1***'^0 
l)f' eKravMUn'<fundada Saint. EUA." 1983. Du-

Em Striptease, Denti Moore A tensao aumcnta quando se des- HHff por Zumbi no seculo ra«,-ao; 2h
obrigada a trabalharcomo slri/h cobre que um misterioso crime UK'' j^B I SB HATARouMORRERII 18. ?? pancadii^ovenTwr-
per em uma boate para poder rea- aconteceu na casa de Lousat. 0 CN T o I8h45 JOHNNY GUITAR dc a mcmoria mas
ver a guarda do filho. So esse final e dos jaiais emocionantes, W! •¦'•A, flH (High noon ll) de Jerry niio consegue sc h-
detalhe ja e motivo para o filme sent dispensar as fortes cenas de HHIHHHHHHHIHK! 'J|H Jameson. Com ^ Lee necord-Rio 0 20h vrar do agressor, te-
estar seado tao aguardado. Mas tribunal. Demi Stoore, em Striptease: entrcvisUnnecuUuu^^caimcii Majors c Dayid c arra- (Johnny Guitar) dc Ni- mcroso de que ela vt

dine. EUA, 1980. Du- cholas Ray. Com Joan recupcre. ? —

MANHA / TARDE , : ¦

^Hj 
Educativa(2) | 0bbo(4) j Manehete(6) I Band(7) } CNT(9) | SBT(II) f Record(13) !(5fcl" 9 i.wiunkUtciur\ 9-OShmdi M^u Tel (0211292-0012 | Tel (021)529-2857 : Tel (021) 295-0033 : Tol (021) 542-2132 j Tel 1021)589-0909 i Tel IQ?1l 5«WMn : ,rv>i> wnjinn• 4--^Um Sao Pun o Tuluro j . !2 VjJtmuahuawi iiDiW) ,iS| | Bans Bane Na F\

®—Gnipotnupm(IJM.M BMB ^ \ Filme Malar ou > !
lijQ (I8h30) \monerll -A j ^"a,° \ j

EDb , ~ 11 - Oitatpj«(9hXii n^B Boleiim Paraolim- t la de Hill Kane :

BK  Dnt  ^¦ttass J' *¦ PiTJolimrudi ¦"•"j MunJuAnmul13 Wv*»>mu1 Mec llOtll IVvunvnunoll4hl j
g ivxr.miii .r ? t\ M.irr<n(ioht l-twMitt BUR t ;. . .n), . : Campconato Brasi- : Protraaia de Do- :

r mmmm 5-SSX. MB |7 Ph^wuW**,. 9 BomDu VnfallOk, de V6ta Fommwiiai) j
• . . 11 1,1 «Ahi(IW,i 2 - Rj-Tim^BuniUhJOl  J13 l^xvtciNuut^n •^SewioAnawhk»(l4W5) cl13 oDcH*TtirihU C inc Shopping :
«*«0I 2 -RntcTcoukYudOhD*) __ WW Imagcns da HM6- : i S«la Vip Especial s Show (Mh) I Cine Record Kspe-' j« iiWmnM: 2 HmorufeBlnto iTin- ria Filme: Quilom- : Fanlisiko(20h55) j Filme: Cidade do { Sewio das Oito I d<L Filme. Johm I,,wm M««4aw(l(fc30> ^-pnohmfaUSii ¦¦ b»{20\\) j ! I*™"(20h) Filme: Ansia de ! Gw/arCOh)

7—5ho»<lobtwit •-SjtoMoonllft) ^(2^15)Kill S-CincSlkJmMShu. S •-lta»i«TWWU 4 brainiv.Bdt <>»» HU tf
lICMDI 9 CmtSbo(i(WijSSo«

11 -M»«aV»4om 4 nanagbSsi^to KZW Delate Esporll%« . „ , ,,,, - j11 mrn»m> HBt . . ,. III|IM| (tSk» EflLlll CIWO) ! M«oFinal(21b) : :
4 r*s»!iu%tn(«rN>«. 6 ' ' 2 Ca.jctofU.Tm-Bira ^HH|Oruxic* V^vhhjIi^h ® unillh)
a — Onpo inim (1W01 to«r#icr(tlM *-Sb«wU3W» j- _j

mm \ii rw-k.»SAk 2—BotooPmotemti mrta} FPU ma. Filme: Lara- :

ruJT »-sKsr' \**»m i2-Ht?v\aiv<ui("HSH v^^n(iihv» ii5h55> : t'xpenincia da CIA !
?, ^Bi \m

nast  ¦RHf \— >7+*:
girl- cm  ^acwumIN.1 HB JoRO do Poder : Se«io d» Der. Rt- S A i 5.¦^2-ItomiVAM, 6 S«»»W^.IMU RVB F.specul JK SI : Sai dc Baixo Hu- (I?h| » t = IVW ,w- 5

7-lte.aOadN 13 V<*±171 Vnos|23h> ! morislicolUhi Taa« 4, R«l. ! | mc. ftw/ur IWr» t Det», E#- j11-4Mi)*MM«a uat . qae de Bola j nhu • Eiptnaltsla j trcMsUvll'h)
11 * | i iii'ilft-n 2 VvV%iicC«u> ™ : cmohito{2ih.)

6 — CarafuiAttrtanO^1 t  'V:
j Ptacar Elelrftako j
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Renato Lerro

Em Fanny 4
Alexander,
na
Bandeirantes,

o diretor
Ingmar
Bergman
aborda o
desequilíbrio
de uma
família na
visão de duas.
crianças

O Fanny e Alexander que a
Bandeirantes mostra hoje à noite
é uma resposta doce e comovente
aos que normalmente taxam Ing-
mar Bergman de cineasta do té-
dio. Ali, Bergman expõe aquele
seu mundo de sempre, formado de
lembranças da infância, mulheres
doloridas, tios per-
vertidos e uma des-
crença latente nas re- FMNY E ALEXANDER
lações humanas. Tu-
do isso está lá, só
que visto com um
frescor quase ingè-
nuo, o que é pouco
comum em sua obra,

A partir de uma família reunida
no Natal, Bergman se escora no
olhar de duas crianças para exibir
a nu o desequilíbrio familiar. Con-
cebido inicialmente como uma mi-
nissérie, o filme funciona como ca-
pitulos de conhecimento, em que
as experiências se completam à me-

dida em que velhas
fantasmas são aban-
donados no baú.

Bandeirantes O 2h30 C0IÍ°St0 em.
imagens e caprichada
direção de arte, Fanny
e Alexander faturou o
Oscar de melhor filme
estrangeiro.

(Fanny wh Alexander) de
Ingmar Bergman. Com
Pcrnilla ÁUwin. Bcrlil Ciu-
vc c Fwa I rollng. Suécia,
1983. Duração; 2h5s

ração: Ih40.
Faroeste. Will Kane
tem que recorrer às
armas para enfrentar
xerife corrupto. Pre-
tensa seqüência do
clássico dirigido porFrcd Zinncmann. ?

ÂNSIA DE AMAR
CNT O 20h 15

(Carnal knowlcdge) de
Mike Nichols, Com
Jack Nicliolson e Art
Garfunkel. EUA,
1971. Duruçáo: Ih36.
Drama. Nos anos 40,
amigos comparti-
lham suas expèríin-
cias amorosas. ? ?

Zeca: "Por enqüònto, não me assusto com a responsabilidade Cruwford e Scoit
Brady. EUA, 1954
DuraçAo: lh50.
Faroeste. Tentando se
estabelecer cm sa-
loon, mulher convoca
cx-amante, um pisto-
leiro-guitarrista para
limpar a área. * *

LAVAGEM CEREBRAL: UMA
EXPERIÊNCIA DA CIA

(Back to the future) de
Robert Zemeckis.
Com Michael J. Fox.
Christopher Lloyd e
Lca Thompson. EUA,
1985. Duração: 2h 15.
Aventura. Garotào se
junta a cientista, cm-
barca cm máquina do
tempo e vai parar na
juventude de seus
pais, podendo até in-
terfenr cm seu pró-
prio futuro. ? ? ?
JORNADA NAS ESTRELAS III
- À PROCURA DE SPOCK

CNT O 15h30
(Star Treck III — llie
scarch for Spock) de
Leonard Nimoy. Com
William Shatner e
Leonard Nimoy,
EUA, 1984. Duração:
Ih45.
Ficção. Enterprise
muda a rota para
tentar encontrar o
desaparecido Dr.
Spock. ? ?

MATAR OU MORRER II
CNT O 18h45

(High noon II) de Jerry
Jameson. Com Lee
Majorse David Carra-
dine. EUA. 1980. Du-

TV POR ASSINATURA
%

Duas musas

^esbanjando

sensualidade

os telespectadores podem apreciar
o making of da produção e entre-
vista inédita com Demi.

A atriz revela que para tirar a
roupa pediu como cachê USS 12,5
milhões. Isso mostra a confiança
de Demi em seu corpo balzaquia-
no, pouco tempo depois de dar à
luz. Para saber se vale tudo isso
mesmo, nem c preciso ver Sirip-
tease. bastam os bastidores.

Já na NET/Globosat, Cristia-
na Reali dá o ar de sua graça às
23h3(), no Multishow, que mostra
o filme Um estranho em minha
casa. de George Lautner. Baseado
no besi seller de Georges Sime-
non, o filme mostra o conflito de
Isabclle (Cristiana), que culpa o
pai, Jacques Lousat (Jean Paul
Belmondo), pelo suicídio da màe.
A tensão aumenta quando se des-
cobre que um misterioso crime
aconteceu na casa de Lousat. O
final é dos mais emocionantes,
sem dispensar as fortes cenas de
tribunal.

Bandeirantes O 2?h
(Mindficld) de Jejui-
Claude Lord, Com
Michael Ironside. Ca-
nadá, 1990. Duração
lh3l.
Suspense. Policial in-
vestiga cientista que
utilizava lavagem ce-
rcbral para apàgar in-
formações de agentes
inimigos. ?

MEMÓRIAS DO PAVOR
Globo O 0h45

(Jane Doe) dc Ivan
Nagy. Com Karcn Vj-
lentine e Eva Mario
Saiiit. i:UA. 1983. Du-
ração: 2h.
Suspense. Após ser çs-
pancada, jovem per-
de a memória mas
não consegue se li-
vrar do agressor, te-
meroso de que ela sc
recupere. ?

As TVs por assinatura reserva-
ram como atração hoje para os
telespectadores duas musas inter-

-nacionais. De um lado, a sex sim-
boi Denti Moore, em meio às gra-
vaçòes de seu último filme, Strip-
tease. Do outro, a não menos bela
Cristiana Reali, a brasileira que
conquistou a França. O canal Su-
perstation (TVA) exibe às 20h.10,
dentro do programa £7 Feaiures
os bastidores do filme, que já está
dando o que falar mesmo antes de
entrar em cartaz no Brasil.

Em Siripiea.se, Demi Moore é
obrigada a trabalhar como strip-
per cm uma boate para poder rea-
ver a guarda do filho. Sò esse
detalhe já è motivo para o filme
estar sendo tão aguardado. Mas

TVf O 20h
De Caca Diegues.
Com Antônio Pom-
peu, Zezé Mota, Vera
Fischcr e Toni Torna-
do. Brasil, 1984. Dura-
câo: 2h.
História. A trajetória
da comunidade de
escravos fundada
por Zumbi no século
18. * ?

Record-Rio O 20h
(Johnny Guitar) de Ni-
cholas Ray. Com Joan

Demi Moore, em Striptease: entrevista inédita no E! Features

MANHÃ/TARDE

Educativa (2) ) Globo (4) j Manchete (6) i Band(7)
Tel (021) 292-0012 \ Tel (021) 529-2857 ; Tel 1021) 265-0033 1 Tol (0211542-2132

13 Vt^4c Trabtlhü
lnfomutivo
9 (.\wnunKlkic tu TV
t<ih05)
2 Vjhkrou Anuròrtu
(<íKW)
6 M utxkt ikM F spi>rtn
(%V)>
11 • O Rcrx>*AJo (9hX>l

2 CVncuAiwiud»
(I.1M0)
9 OSlKWiUMtlu.
Vtneibdei dc F\>najul
(IlUO)
6 --GripoInupm(l.*h4M
2 — Bi^citm Pit-Mimpudi
(IMi55l

CNT (9)
Tel (02I)S8M909

SBT(II)
Tel (021) 580-0313

Record (13)
Tel (021) 502-0793

4- Uuusàocnt Rc\;>tJ
(4hlM
4 - l m Salto Par.» o Futuro
Hh!M
4 ft^ jnu Eciiménk\)
l5h.«)

Homem Niture/i
(I8h)
Unh« de Produção
(I8h30)
Boletim Pariolim-
piada (I8h50)

Bang Bang Na TV
Filme: Matar ou
morrer II — A m/-
ia dc II ill Kane
(I8h45)

C ampeonato Jipo^
nês(lSh)

4- S»inU Mri&i(6h)
9 Füucacâo cm Rc\nu
(i>h)
13- Fthxjoxial Mcv
(Mil

Pn^nnu Iducjino
INOCI
7 Ptxyranu l
(MiXl)

— Igttjj di Onça (Mv*0)
13 O IXsvrUr áã Fc
INIK»
4 ~ Gk>bo C(>munidtJc
(MiWl

* Bokom Pir.ivMmpi.wLt
<l«hl

l\ Mipf»n(lüh)
7 Oubrlmvio

am:nhi»ncro Shril [ |t>h»
Rom Du \«da<IUhl

11 NUrèAha(IOh)
13 Esporto Nméoi
(i«u

R«VTn.Tk*>pj(IOtOM
2 • Hotonadoml mio
Mji*>ift«o(l(*iJ0)
7 Si**» do Lsfooc.
ANtnun UOhJOI
4 - Rirrui-i n,. Ra.k-
tICMD)

< Muixk» Animal
IVvumcnúrHMl4ht
9 I SNKO MiHI*
Auiom»>Kbvni^ (I4h»
13 Campeotuto Pauhvu
ik Vòfci Femitwvo(l-ih)
2- RáTm^BunU4h3lOí
6 Scuio ArnnuJa | HWM

Campeonato Brasi- : Programa de Do
kiro. futebol (I9h) i mingo (1%)

Cioe Shopping
Sbo» (2(ih)
Sessio das Oito
Filme: Ânsia de
amdr(20hl5)

Sala Vip Fspctial
Filme- Cidade dc
horror (20h)

Imagem da ilktó- \
ria Filme: Quilorn- j Fantislko(Mh55)
bo{2Oh) j

filie Record Kspe^-
ciai Filme: Johnny
Gw/ar (20h)^2 —Dncnlunia|l%|

• -SuliYMoonOA)
9 - Cinc Sküfpng Shu»
(l»l
9 — Cmr Shopftnf Shcm
nsiiíi
4 rx«nm^v>vio Faimio
ll*hí«
2 Ctstdb Ri-Tim-Bum
lISl»!
6 - ShuraU' (15HX))
9 - DccnmpoooOaesu.
Ftknc A<r>tMÍi mi aírtixs J

«rnvirtir V»i(1Sx»
2 — Boktfin Pinotepudi

o fNmoCivr !K> Anunhi
(•W
7 RrílnijíTil
11 -PilurjVtui^l
11 - FvfvKáim^ (Thl0>
4 FVvjuaut l mprrMv
(in.-vics NrfiKw«|^0|
ê — Qnpo Iniigcm«ThW
7 — lm Altwr dc Fjurtíài
Sct*(TI»)
11 — Drvnkn NN«a*v
(XtX*
2 — Htf» \x»íu1 ("hSH
2 MM>Vn*|?k55i
4-«oK'Raril("S}í>

Debate Kspnrlnn
(:ih.vnTI I ifvisx» S.K*,iu1 (Hh05l

6 S»^j:ni!lh)
11 Stn*t Ft^KriliK)
13 — TV Qtt« Centro.

prii rv (I th)
2 — Sokt» Par^oianpodi
lllkS)
4- XUVtalllhVn
6 — RXtllhVl
11 RrS^.IIWOt

Domingo oo Cioe-
ma. Filme: Lara-
ecm cerebral, uma
cvpertfncú da CIA
<22h)

Orcinlo Nijrhi And
Da>(22h)S«tilo20(22h)

Sewio d» Drt Fit-
me. Doutor RimjJi-
nha • Especialista
em óbito (-3h)

F.special JK — 20 : Sai dc Baixo Hu-
\m»(15hl | mort\lico(2?h) Dele* e Dei» 1-^-

tmistiv (23h) •'
2 - Nójk» de Çonx»

Placar EletrAoko
(0h05)
Domingo Maior.
Filme: Skmónas do
pjvor (Oh45)

Renniio dss Mtta>
grrv(Oh)CeotedoR»
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Leonard Berns

maestro 
por 

acaso

Sonho do pianista, que

ganha pacote de CDs,

era se sagrar compositor

VICTOR GIUDICE
A gravadora Sony está lan-

çando no Brasil a Eilition, Leo-
nard Bernstein, composta de oito
CDs do maestro Leonard Berns-
tcin frente à Filarmônica de No-
va Iorque e á Orquestra de Paris,
ojnle ele rege os grandes hils de
Ravel. A coleção è excelente não
só pelo conteúdo musical, mas
também como demonstração de
uma das grandes carreiras musi-
cais do século. Como pianista,
Bernstein aparece solando o
Concertos n°l. de Beethoven, e o
n" 25, de Mo/art. Há coisas an-
te>lògicas como a Sinfonia n" 4,
de Mahler, com o soprano Reri
(jrist.

Depois dessa empreitada, a
gravadora devia pensar no lan-
çamento de alguns títulos da
Ròyal Edition. Só como suges-
tão: a Sinfonia Fausto, de Lis/t,
a Terceira, de Mahler, a Quinta.
de Tchaikovsky. Todas com

Bernstein e a Nova Iorque. 0
público brasileiro merece.

Nascido em Massachussets
em 1918, o maestro Leonard
Bernstein, Lenny para os ami-
gos, recebeu uma educação mu-
sical dividida entre o piano, a
regência e a composição. Dizem
os íntimos que o grande sonho
de Lenny era marcar presença
entre os grandes compositores
do século. Aconteceu que aos 23
anos foi obrigado à última hora
a reger um concerto da Filarmò-
nica de Nova Iorque. No dia
seguinte, a imprensa especializa-
da saudava o aparecimento de
um novo astro da regência. Ai,
começaram os compromissos
com a batuta.

Depois disso. Bernstein com-
pôs musica funcional, como a
trilha sonora do filme Sindicato
de ladrões, On lhe waterfront,
que se transformou em suite sin-

fónica. Sua opereta Candide, ba-
seada cm Voltaire, não obteve a
esperada consagração, a não ser
agora, depois de um vídeo gra-
vado em Londres. Para Berns-
tein, o grande acontecimento li-
gado á composição só ocorreu
depois das canções de West side
story que, segundo alguns criti-
cos apaixonados, até Schubert
assinaria.

Mas a carreira de maestro foi
predominante. Lenny sempre foi
um regente enérgico, de inter-
pretaçôes plenas de luminosida-
de, auxiliado por uma simpatia
pessoal e um charme hollywoo-
diano. Seu rosto ficou marcado
pelas orelhas de abano, sempre
ocultas por trás das ondas de
cabelos grisalhos, geometrica-
mente dispostas. Sua morte, era
1972, foi antecipada por mais de
60 rigairos diários.

Em 1958. minutos antes de

O americano
Leonard Bernstein,

em 1972: oito
excelentes discos à
frente da
Filarmônica de Nova
Iorque e da

de Paris

concerto no Maracanã, um
de seus primeiros compromissos
como diretor da Filarmônica de
Nova Iorque, Lenny ficou de
mãos dadas com seu grande

. o maestro Eleazar de
Carvalho, reclamando que seus
cigarros haviam acabado. Elea-
zar. que não fumava, olhou para

lados e deu de cara com meu
maço de cigarros Continental

filtro. Em dez minutos
fumou três. Depois pegou

a batuta e regeu a Quarta wfo-
nia de Tchaikovsky.

Em 1967. terminado o con-
trato com a Nova Iorque, Leniíy
declarou que se retiraria dos pó-
dios. a fim de compor uma ópe-
rã. Mas um convite da l ilarmò-
nica de Viena falou mais alto e Ia
foi ele mostrar ao mundo suas
habilidades em Mahler. Berns-
tein foi o primeiro maestro ame-
ricano a brilhar na Europa.

Aries* 2i/3a20M i^, —.„ri-,„, touko• 21/4a20/5 ofcvneos* 21/5a20/6 —-7-c -tt* cancer* 21/6a20/7 -S^—P P Hj
Com a regOncia bonfili- *^£*£-^=1 Sua vontade e pensa- slfrT^Z-^^ O perlodo destaca al- ft-) //V Quadro positivo nos as- md
ca do Marto om IrAnsito montos oslardo volta- 5-^jt / <ZS gumas preocupapdos Jpecto3 materials embo- t }\, ¦CTr^ llli
por sou aigno. tudo ha dos mais para o misle- *** materials e reflexdes ra sojam irrogulares as ~ ^
do favorec6-lo. om dia3 do vantagens e alogrias rioso o o psiquico, om razAo do trAnslto do V6- sobre o sou amanhd om tormos afotivos Os previsdes que dizem do sua vida mtima. ondo
Realizagdo muito grando no tralo amoroso Novi- nus Com isso, vocd ostara mais doslocado aoontecimenlos poderAo surproendd-lo o pren- fatoros do proocupagao ostardo interior indo da- ^ jBVT7dados muito interessantes quo irfto moldar muito distant© do cotidlano. Motive-se com um pouco a sua aton<?ao no trato amoroso Busque nosamenle Cuidado com suas propnas apoes.
lavoravelmonto 03 sous intorossos do lamllia e mais do entusiasmo o conlianpa para os sous manler um comportamonto mais controlado Tu- Aspectos muito positivos dominam sou traba ho ¦¦ tlHltrabalho atos. sou luluro 0 seus amigos do assim ira componsA-lo 0 os nogdcios. H

i"!78" "

LEAO* 21/7a20/8 ZVV^:'^J VIHGEM • 21/8 a 20/9 \ / yv ~J LIBRA • 21/9 a 20/10 pCORPIAO • 21/10 fl <• iB55-
Com o Sol plonamonio Boa dlspOBKjflo para os [/' {~S^i Quadro do bons mdiea- /TJS /V V^> r ^nm.nin ^alrTmo -som sua soaunda casa v5>, ^ ^ nogiclos o o sou rela- ¦;«—^7 t^fO® P«r« «"» vivdrv XT \2t\, S croscimonlo palrlmo- 5JTBB IHBm
ha lavorocimonlo par.i VV/>11Vrt cionamonlo possoal. 

'— cia possoal o em (ami- "S nial. Podo sor ospora- ^---^ pB_JB|
atividado" do trabalho o d« nooOcios Bom aua- No Irabalho o em lamllia. a lase 6 excolenle. No lia. Surprosas podem molivA-lo linancelramenle da. agora, uma taso do muito lavorocimonto |*K5^ 2S rr
dtopa^ rot)on3^an°igoapr!rio^5Nu^da1nti- amor podom ocorror prob.emas que sSo passa- No amoV d bom tor cu,dado com decsftes apres- Equ.llbrio e boa d,spos1?flo goral O.asdo com- ¦¦
ma. cardncia lorte que podo so acontuar Por aoiros. Mas n4o so doscu.do do pequenas colsas sadas para nflo cometor orros Durante a soma- 

Vo* too J&jitoSpartHhancto " |laan h..«mm mala n ianlamnntn n acelto const.- do dia-a-dia. capazos do gerar inqulolacao na vir4o surpresas de amigos e pessoas mais Sugere a tlmidez e o isolamento. parlilhando ——
Kes ealuda Insegurarxfa Intlmas deemfies e convivfincia -mO U|UUII HORIZONTAI8 - 1 — osp*cie d« pandoiro quadf h

——— do lom sonlhas. toito do madotra leva, e com poll'• «« t m.h — «- ¦. — -¦ a • . n/iin  rntAnnrin rtnft tkim I ruins mflmbrHnOlAniO do MfCUl
SAOrrARIO • 21/11 a 20/12 CAPRICORNIO • 21/12 a 20/1  AMUA1UU «l a A)/«; t ^ j)  U^ J t-TTI5S s,1o dirota toito d» uma cai«a owiuona d« mado.ra.
Lucros. surprosas e Agora, um quadro de |^/^T=^) ^1 S0"^,0 P°8,c'onaflon,° t£g1 p'escem as vantagens 0 uma estlcada: 6 - etportngio de
vantagens ostarflo om vantagens IrA so conceo- I <•*!!*».~%l do Urano. bendltco. ^b= mancoiras, com cla os certos cogumeias e liquons. quo consmto om uma
liinn rrnHMtnin nn f«i- 7 wpr om mia vluAnria mil- f busque condiclonar-se, TS^Sl rolle*os disso sobre unica cilula terminal, nm torma do »aco mnmbrano-
rlodo VocA. sagltariano. I vera tambom o^l n0lra. ob^to do proocupa^es e bow mucK d,a **>* «"«• rom von,9d8 0 ,ma,s ®ua/ot.n« Boa disposicfto para ativ,dados pes- so oval ou ,ubulnl 9 _ grBdUlK4o do, n.vels «,
vido por um clima de paixdos o omocfios no p,„a 0 mW.nh,V CXas muito positives para a con*- conllanrfa para sou amanhfl Momonto gratllican- soais. Sons e valoros protegidos Amor consoli- tni0n.ldade dos sons durante a e.ocu^ao do um
amor Isso concontrara atonies o vocfi dove,a mtlma Busque agir de to,ma mais raoooal ao 10 c°m ^e"1, *™ ls®° ,ut,° '°rm« dad0 Quadr° bon6"co ^u0 moldar sous atos ..echo musical, por rneio de nuancas «w vflo do

p„. .mpo, «.„u p'Opno WOO...MM. " "*
intoresso dosignatlvo de um ftcido semolhanto no unco on-

contrado pola primeira vez om urina do cAo. lorm*-

¦mmmmmmmmmmmm—mmMMMMMMaaMMMMMMMMMMMMMMHMMHMMHaMHIMMMMMMMMMHMMMMMMMMMMWMMI ^O 

pel a rOmOCAO On/lmiCa d« flmiOa d il hlfttldlnfl
(pi I. 13 — virtude ou faculdade sobrenntural dn

llli 4 n R I \ U 11 alma qu® 80 manifotla por uma invenctvel porsua-
II II /I it II I 11 fl II »Ao das verdades roveludas. 14 — eipftcime do

mosmo indivlduo que lorneceu o tipo o que leva o
 ¦¦••¦ ¦ ¦¦ 11 11 1 1 " * mesmo numero de campo. animal comum a duaa ou

OAT AO DE MEIA-IDADE MIGUEL PAIVA AS COBRAS VEPlSSlMO mais regimes '5 —oclusflo c.ompleta ou partial de
 . . m9979 . ¦" "II1 ¦  —i^————i orltlclo ou canal natural, estroitamento ou estonoso

W" 
'-  

^ Wr  HXQ9Q9 iwMwyft MA^o^ase^fWAo wUUr de OfgAo oco. 16 — governador de provlncia na
VaT Y/' F\SWP0A M^RTP! y- intitvraia' wK^M aMG&\A&%kr> antlga P*r«l«; Indivlduo podoro.o, que tern multas
/> Q\ICt7l\ <CI? I ~\ /* r ^9  VJ05 possos; 1S — torma do transai;Ao om que a morca
r' ^^w-t'v.TT r (• em^cho ( /"I 

f\~~V— <som\mw&vxce DH o un&ppyi&frB dorla 6 pos a no lugar do destino por preto que
^Dt-NTzAVk-L.. \7\ ("¦ \ f/ym I Vn^xir^a i a' vIA lU . r?Awti^miiLlAr Inclul ocusto, o sogurooo trote. 20 — simiode SAo
d Arinz-n  Vu\ P&CA& \ \r!} /f \ sTOtw^.w. n twiiwt j Paulo e Mlnat Oeralt. de pAlo comp tdo amarelo
r/\tl HCU ¦ Up>^- (X J \) J jL (i ruivo. com extremidados e tronte pretas. 21 — »im-
TOLE-RAKiTP. r I \s U 9 ( J^ /V (7T bolo do 22 — no espectro dauviwaim it. 1 1 \0 1 vv —J^5 I UJJ radiacAo eletromagnettca de comprlmento de onda
CARJK3WOSO i„ \ V/WV^ compreendido. apro«imadamente. entre 4«0 e

\ rV F J t "U y /" VtaS* J7 muito aisujtado muito nenpamado. ;4«—————  / #X f\r I U ill ml // — agora. 26 — a individualtdade da substAncia
R I J ^fV l_ " 11 I , ,Wv/ complete e incomunicAvel. principalmente da poi-

-\fs\ jK/ f!Z,  lip :7 MIQCTL NAUSEA FERNANDO GONZALES »oa humana a substAncla o que emste abai»o do
., **0 V1v ' "^1 "I iv/ r—___ ^ -r i p———— acidente (pi). 28 — prato tipico da cozinha alro-

I' baiana. leito com lei|Ao-lradinho cozido e servido
O MEN1NO MALUQU1NHO Z'RALDO / Np / «P«^\ 

f ,M6\=^ / u„tCfl ' em salada com carne-seca co/ida e destiada, tem-

1 |K=5!=r»sd iMm ®Sl SmSSSSSS5"?-~v<7r~N J<TZ^7Z7^Z- \ v%\ /T\ —1/ ^ <^C*2r VIirriCAIS — I — aninparo usado em porta*.
rtS.iM4Jl&l UlXfCMrnsMCfv \K "/ ffCVJ lr s\ 11 iS»fP ^ ^ V (anelas e outros tipos de abertura tabrtcado cons
/U«W/1' J^SSuMWSi t A o/ "tK&S (y "P v r f \ »Jy«^"tTi liminas estreitas de madeira, inclinadas e pouco*—v ^'/—^ J. /) /i>^SPv 'I^vt^vMY ^¦fuf rj*ji j2S Jk ) \ B _n Y I alastada* entre si. do modo que proleja o Intertor da

•J "jh. y AM Nk Ail --SA* -i <t\ (¦ ¦Yy 1 Zt^^^V ' v/V / Y1*) I [ V, ca»a contra o o«ce»»o de vento. a luz muito viva a
l^r /"x/p t V®*a  ^NlSwf^KN X UMS SMbA. chuva e a indiscri^Ao de quem passa »0 dei»ando

/iV -j$s$ ^XjV 
iy^L^-UrV Af -A nrx ^EaH^I entrar llvremente o ar. diapositivo para regular o

f I SX-A fN,U /'^l 1 \S §Pl«^ cuja distAncia aos pontos do uma parAtwla e tgual a
:.-\V^v!ii——1 'in- »WaM«| 9 ) distAncia destes oontos ao loco da DarAbota. numa

"i" — —— I iTt(~*1h L—^ * l»»A*rfn»B ruAOl CC M crwtll7 Cfinica central, reta perpendicular ao ei»o que coo-
niurinnnrm PARKFn r hart rtanUIB CrtAnLtj lyi aunm.^. ,6m 0J y4rt,ce, t cun distAncia ao centro « oU WAUU 111!. UJ   m¦mii mi in -m—n IrAMn anunrann sj-h i c,-_ e _ t_,~| Irn~, quociente entre o comprimento do semt-ei«o e a

Bl III TZZirni u fOIMKDVOGADO r^VtcMT_ "CO fi^SFth /SO *OU CON' e.centncidade 3 - diz-se do ser no qual »e
/ H /"ttCa* miAUTM \ 13 PUfi"AMEKTt TO EM OUVlR • [TRA OS D1RETTOS podem dlalinguir paries que nAo obstante orga-

/ IMieRA»IT6\H\ I \ ( OEM,(?UANOO > 
PAMO&O q^Jg AeHA A FAVOR. IS60» SR. AO- I V OOS ©OTOS. numa tola idade orgAmca e nAo se podom

1 ffUER 5E )B\ A SUA I EU65TAVA NO Ml XKB CTRtlTOS WUMA;  _ ^ VOOADO. I S o Mparar sem que o ser mesmo »e destrua 4 - os
••• caraclere de to»ma e conliguracAo que distingm 11

. '•••iJrr. 4 0 BE preendimento 10 — diz-se de Itvro^ ou termalo de | Ml „.,nA.„c' CEBOUNHA ^URICIO D£ SOt'SA £ro eni qu<> cadJ1 Wha< do(ya<)<1 ,r#, e
GARFIELD JIM UA\ i'WY,.v»v(,,\ (mrr*Tin ^ iCS c nwnrl — /^r compoatadel6pAoin3i ie .oitodecadalado.l2 —
IiIi(J^ ^ \ < i \j2£'>&!y ^^ ^ a^^v^-caraierde^teci^mo
Inil vocl v*i / Ills i c*Ptt«.uUkR ) J If MM V aut u«A) j) -v (/ f /^Tv \ \S Impfevisivel com reiacAo As causas que o determ.-
1,llli ^ «»«*« / y?~~. laJ J I ff/J ( KtMiuwA ot /ncift os TCC061 V- ' .—' ( Clabo Ojl Hio ) Mk nam. ou miustilicAvel com reapeito a stgnrficacAo
Hi ft —n^-'TnSo ) bB f llli V.CAPPWX-O -'-\_oe TW.y Vweu f<-H°: V J)j> assumida 18 — condicAo em que se pSe um navto a
Mill a 

"tK^-' Mc / tvJvuA , | a llli ^»"<v 
"v»- / 

V~3—~!T\ Jm.' vela para en'remar uma borraaca. de ierto que

® ^— " 

' 

' ^ 
mento de uma suoerfoe Diana cu(a araa * de l m2.

FRANK EERNEST T HAVES RF3JTTDA DEAN YOUNG E STAN DRAKE equerecabe perpend>cu'a<Tn*n!e um fluio tomino-
— — —: v, r-n I rw»i£ Mirv> *o de um Hjm«n unrto^nvemefrte d<stnbu«Jo. 2* —— A FAnA "DOS DElsJTES ME MADA COKVO E6TAR ; DRo&Ai SJ . BS*!^ mstrumemo de soo'o hindu. sem orifiooa latera<s

(aomdo 
*FA^^%^otn^A...: ?s^s:2sri 

sjSr- Jfflssa»J kt—
P* ryX^L-A- sV\*./C^ E"DEVOL\/EO O BOMUVROWAi^[ wtuc^a DO WO—IP wow
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CÂNCER * 21/6 a 20/7 —
Quadro positivo nos as-
pectos materiais embo- *• jr/Cv^»ra sojam irregulares as ^""SS
previsões que dizem de sua vida Intima, ondo
(atores de preocupaçflo estarão interferindo da-
nosamenle Cuidado com suas próprias ações
Aspectos muito positivos dominam sou trabalho
e os negócios.

GÊMEOS • 21/5 a 20/6 —-p—c r-\
O período destaca al- //*/ [7/gumas preocupações
materiais e reflexões ^
sobre o seu amanhã em lermos aletivos Os
acontecimentos poderão surproendô-lo e pren-
der a sua atenção no trato amoroso. Busque
manler um comportamento mais controlado Tu-
do assim irã compensA-lo

Aries • 21/3 a 20/4 —^<7-
Com a rogôncia bonôll-
ca do Marte om trânsito
por sou signo, tudo há
de lavorec6-lo. om dias do vantagens e alegrias
Realização muito grande no trato amoroso Novi-
dados muito interessantes que irão moldar muito
lavoravolmonlo os seus intorossos de lamilia o
trabalho

TOURO» 21/4 a 20/5 leV03^Jt
Sua vontade e ponsa- fíh'l^ V\ii
mentos estarão volta- "jiJ j
dos mais para o misle- "* *—
rioso e o psíquico, em razão do trânsito do Vè-
nus Com isso. vocâ oslarâ mais deslocado o
distante do cotidiano. Motive-se com um pouco
mais de entusiasmo o confiança para os seus
atos. sou fuluro e seus amigos

LIBRA* 21/9a20/10
Quadro do bons indica- /7f ^dores para sua vivôn- ~/
cia possoal e em 1aml- ¦*r^'** ¦
lia. Surpresas podem motivá-lo financeiramente
No amor 6 bom ler cuidado com decisões apres-
sadas para não cometer erros Durante a suma-
na virão surpresas de amigos o pessoas mais
Intimas.

VIRGEM • 21/8 a 20/9 i / ,y -<"¦-—1
Boa disposição para os [/'
negócios o o sou rela- v'
cionamenlo possoal. 1
No trabalho o em lamilia. a lase ó excelente. No
amor podom ocorrer problemas que são passa-
goiros. Mas não se descuide do pequenas coisas
do dia-a-dia. capazos de gerar inqulotaçâo o
insegurança

LEÃO* 21/7 a 20/8 /C^Vv-"^
Com o Sol plenamente r "—\ Xü
em sua segunda casa, ví>,. .^5hâ lavorocimonlo para
atividades de trabalho o de neqócios Bom qua-
dro para repensar antigos proiotos. Na vida Inti-
ma. carAncia lorte quo podo se acentuar Por
isso. busque mais o isolamento o aceile conse-
lhos o ajuda HORIZONTAIS — 1 — espécie de pandeiro quadra

do »om sonlhas. leito de madeira levo. e com pele
retesada dos dois lados, membranotònio de percut-
sâo direta leito do uma caixa pequena do madoira.
o uma mombrana esticada 8 — esporângio de
certos cogumelos o liquens. quo consisto om uma
única célula terminal, em forma de saco mnmbrano-
so oval ou tubular; 9 — graduação dos níveis dn
intensidade dos sons. durante a exocuçòo de urn
trecho musical, por meio do nuanças quo vAo do
fortíssimo ao pianissimo, quer em progressAo mais
ou monos lenta, quer om oposiçAo brusca. 11 —
dosignatlvo de um Ácido semelhante ao urico on-
contrado pola primeira voz om urina de cAo. lorma-
do pela romoçâo enzlmica da amina da histidina
(pl I. 13 — virtude ou faculdade sobrenatural da
alma que se manilosta por uma invencível persua-
(Ao das verdades roveladav 14 —• ospécimo do
mosmo indivíduo que lomeceu o tipo o quo leva o
mesmo número de campo animal comum a duas ou
mais regiões 15 —ocIusAo completa ou parcial de
orlticio ou canal natural, estreitamento ou estonose
de Orgâo oco. 16 — governador de província na
antiga Pérsia, indivíduo poderoso, quo tom muitas
posses. 18 — lorma do transaçAo om que a morcii
dorla é posta no lugar do destino por preço quo
Inclui o custo, o seguro o o trote. 20 — simio de SAo
Paulo o Minas Geral», de pêlo comprido amarelo
ruivo. com extremidados e fronte pretas. 21 — sim-
bolo do actlnio. 22 — no espectro visível, cor da
radiaçAo eletromagnética de comprimento de onda
compreendido, aproximadamente, entre 480 e S10
nanometros. muito assustado, muito atrapalhado. 24
— agora 25 — a individualidade da substAnci»
completa e incomunicAvel. principalmente da pei-
soa humana, a substância, o que existe abano do
acidente (pl I. 28 — prato típico da cozinha
baiana, feito com fei|ào-fradinf>o cozido e servido
em salada com carne-seca cozida e desfiada, tem-
perados com cebola em rodelas finas, pimenta-do-
reino, cbeiro-verde. tomate o pimentAo. picados
29 — tento com audAcía e coragem
VIRTICAIS — 1 — anteparo usado em poria»,
janelas e outros tipos de abertura fabricado com
lAminaa estreitas de madeira, inclinadas e pouco
afastadas entre si. do modo que proteja o intenor da
casa contra o excesso de vento, a luz muito viva. a
chuva e a indiscrição de quem passa só deiiando
entrar livremente o ar. dispositivo paia regular o
fluxo de qualquer material pulverulento 2 — rota
cuja distAncia aos pontos de uma parábola e igual a
dísIAncia destes pontos ao loco da parábola numa
tônica central, reta perpendicular ao eixo que con-
tém os vértices e cuia dísIAncia ao centro é o
quoctente entre o comprimento do semi-euo e a
excentricidade 3 — diz-se de ser no qual se
podem distinguir parles que náo obstante se orga-
mzam numa tolaiKjade orgânica e nâo se podom
separar sem que o ser mesmo se destrua. 4 — os
caracteres de forma e configuraçAo que distinguem
um grupo superfície especifica de uma estrutura db
de um òrgào do corpo humano. 5 — aplicas massa
de vidraceiro em empastas 6— cobertura ou man-
ta que se lançava sobre a seta ou sobre o dofso do
cavalo, véu para cobrir corsas de igreia 7 — uma
das mais populares entidades fantásticas do Brasil
negnnho de uma sO perna, de cacnimoo e com
barrete vermelho. 8 — a parte diticit de um em-
preendimento 10 — d«z*se de Itvro, ou formato 0e
livro, em que cada tolha, dobrada três vezes e
composta de 16 pAginas i e . oito de cada lado 12 —
lautos abundantes 17 — caráter de acontecimento
Imprevisível com retaçio As causas que o determ»-
nam. ou miustilicável com respeito á significação
assumida 18 — condiçlo em que se pôe um navto à
vala para enfrentar uma borrasca, de retio que
possa ser mantido com a proa bem ct^egada ao
vento e ao mar, e com o menor número possível de
valas que permita governa-Io. a parte superior ér
qualquer camada rochosa ou de mina em e«ptO'»
çAo. 19 — peca onde se enrola a corda do retôg».
instrumento roJiço sobre o qual se Hxma ao fcar a
maçaroca. 23 — unidade de medida de rtumina-
mento r>o Sistema Internacional. »çual ao *tum»rui-
mento de uma supe^oe plana cuta área A de 1 m2.
e que recebe perpendicularmente, um fluxo lumèno-
so de um Himen unrtofmemente tít*tntx/ido 24 —
instrumento de sooro lundu, sem orifícios laterais
próprio para a dança das ta.tadetras. 16 — poeira.
27 — uníeo

SOIDÇÔCS DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — aparo, upas ruçe. uba ar$»
adar. rttidoma reger parar, acedares roda. açude.

AQUÁRIO • 21/1 a 20/2
Com o poslcionamonlo
do Urano, benéfico. ¦* ** 

^i' ^
busque condicionar-se, _ Ba- ~^T<dia após dia. com otimismo, vontade o mais
conllança para sou amanhã Momento gratifican-
Io com quem você ama Isso ludo lorma um
quadro mullo lavorâvel. Reaia com mais otimis-
mo e confiança.

PEIXES • 21/2 a 20/3 reS§gj&»>>/1
Crescem as vanlagons I
financeiras, com claros itÇMlTDdl
reflexos disso sobro a tr ^
sua rotina Boa disposição para alividadus pos-
soais. Bons e valoros protegidos Amor consoli-
dado Quadro bonófico quo vai moldar seus atos
o marcar do lorma positiva lodo o seu relaciona-
mento possoal.

SAGITÁRIO* 21/11 a 20/12 
Lucros, surpresas }•
vanlagons estarão em t_jC—-¦
lase cresconto no pe- tV^.
rlodo Vocô. sagitanano. se vera também envoi-
vido por um clima de paixões o emoçõos no
amor. Isso conconlrarã alonções o vocô devera
Se aprovoitar para impor valoros om sou próprio
interesso

CAPRICÓRNIO • 21/12 a 20/1
Agora, um quadro de I /? L (~~0 ' l
vantagens Irã se concerv L —^ Jtrar om sua vivência roti- Y _BBB
noira. objeto do proocupaçíos e boas mudanças
para o amanhã. Dias muito positivos para a convi-
vôncia intima. Busque agir de forma mais racional ao
tomar decisões sobre os seus negócios o trabalha
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um pouquinho de ser corifundido comigo. "Eu 
jamais

escreveria aquelas bobagens exibicionistas", defendeu-se. Boba-
gens exibicionistas? Nao sei nao, achci melhor rccolher minhas
coisas, sair de fininho e dar um tempo. Qualquer dia eu volto.

Deixa ver se eu entendi: a Benedita nao e candidata a nada; o
Brizola nao e candidato a nada; o Marcello Alencar nao e
candidato a nada; o Cesar Maia nao e candidato a nada. Mas
pra volar no novo prefeito do Rio, eu tenho que escolher entre a
Benedita, o Brizola, o Marcello e o Cesar Maia? Nao entendi
nao.

A Teleri nao sglm4,
assassinato de Daniela Perez, )]
a gente ja pode concluir; foi * Jr )

7 muito malfeito o inquerito » J© 'A lb Tl (

ft policial. Quase quatro anos 
(lflf\ jfrl * f 7\ \\

IA/lLs l/j\/\A' l/v jwC'f LLC depois da morte da jovem \\ l it I \ \\
atriz, nao hacerteza nem mes- 'llAk, !: -" JtJ / // / I ))
mo sobre a arma do crime. | - • 

f »' 
y^''"'1^7"'*' nrfrjrrir" w I /)

^ ¦ ¦ Uma tesoura ou um punhal? \\ Xt i\U /iTfflT > L.11 it (f
Qpv A versao da tesoura so favore- °| \ll J! 

\\
kJKsl t f L\*J ce os acusados, pois nao re- \\

a tese de crime pre- V ' *\^VC I C6osJ FHt
ido. Mas ainda ha peri- / '^SZ0j. I
rantindo que os cortes °|1 1 1 / VV /[ill
rpo da vitima nao po- SZZZ*'j rrW ,/\\ \
jr sido provocados por T& S!£!S? ^ J)
mples tesoura. 0 inque- ^ *^7:

Algumas pessoas têm me perguntado se eu não voltarei a
descrever minhas experiências na Internet. Está difícil. Pra co-
meçar, tenho uma leitora assídua que detesta qualquer assunto
referente à grande rede de comunicação, o que a leva a rejeitar a
leitura de todas as notícias sobre viciados em navegações inter-
nautas. E. nesta altura do campeonato, o colunista não está aqui
para desprezar nenhum leitor comprovadamente assíduo. De-
pois, não tenho navegado tanto assim. Como todo mundo sabe,
conectar-sc à Internet depende de uma ligação telefônica. E
ligação telefônica é artigo escasso aqui no Rio. Não dá para
depender da Telerj e ser moderno ao mesmo tempo. Como
qualquer internauta, carioca também precisa que o telefone dê
linha, que a ligação se complete e, principalmente, que a linha
não caia. Todos os usuários da linha 257 sabem que isso é
praticamente impossível. Às vezes até dá linha, mas ai a ligação
não se completa. Às vezes ate se completa, mas ai a linha cai
antes mesmo que se consiga acessar o JB Online. Agora, o que
mais me afastou da Internet nos últimos dias foi uma experiência
constrangedora. Noite dessas, cheguei, feliz da vida, à minha sala
preferida de bate-papo no Universo Online, a da faixa etária
compreendida entre 40 c 50 anos, a tempo de ouvir meus
companheiros falando justamente do... colunista. Corria uma
boataria pela sala de que o colunista entrava na sala com o
pseudônimo de Xico. "Os dois nomes começam com xis. tem
tudo a ver", teorizava uma freqüentadora. Foi tudo correndo
bem até que o tal Xico também entrou na sala. Ele não gostou

nem um pouquinho de ser confundido comigo. "Eu 
jamais

escreveria aquelas bobagens exibicionistas", defendeu-se. Boba-
gens exibicionistas? Não sei não, achei melhor recolher minhas
coisas, sair de fininho e dar um tempo. Qualquer dia eu volto.

Deixa ver se eu entendi: a Benedita não é candidata a nada; o
Brizola não é candidato a nada; o Marcello Alencar não é
candidato a nada; o César Maia não é candidato a nada. Mas
pra votar no novo prefeito do Rio, eu tenho que escolher entre a
Benedita, o Brizola, o Marcello e o César Maia? Não entendi
não.

com as pesquisas, o eleitor do Rio não esta pensando em votar
em partidos, nem cm alianças, nem em projetos políticos. O
eleitor quer apenas escolher um prefeito da mesma maneira
que escolhe o sindico de seu prédio. Não quer saber se ele é do
PFL, se tem o apoio do Lula, nem se tem um passado
recheado de glórias democráticas. Os eleitores pesquisados
estão buscando um prefeito que tape buracos, construa praças
c limpe as ruas. Pouco importa o que ele acha do Plano Real.
das privatizações ou da reforma do Judiciário. E quer saber de
uma coisa? Bem feito para quem acreditou, mais uma vez.
numa eleição politizada. A Prefeitura do Rio foi ocupada, nos
últimos anos, por administradores que fizeram muito por suas

Agora que se aproxima o
julgamento dos acusados pelo
assassinato de Daniela Perez,
a gente já pode concluir: foi
muito malfeito o inquérito
policial. Quase quatro anos
depois da morte da jovem
atriz, não há certeza nem mes-
mo sobre a arma do crime.
Uma tesoura ou um punhal?
A versão da tesoura só favore-
ce os acusados, pois não re-
força a tese de crime pre-
meditado. Mas ainda há peri-
tos garantindo que os cortes
no corpo da vítima não po-
dem ter sido provocados por
uma simples tesoura. O inqué-
rito não concluiu nada. As principais testemunhas da acusa-
çào — os frentistas que dizem ter visto Daniela ser levada à
força para o local do crime — foram descobertas pela família
da vitima, o que só tira a credibilidade dos depoimentos. Mas
que policia é essa que não pôde descobrir duas testemunhas
num posto de gasolina a poucos metros de distância do local
onde Daniela foi vista com vida pela última vez? Na época do
crime, a polícia ia sempre atrás do que a imprensa publicava.
A investigação toda foi feita por jornalistas. Aos policiais,
restou o trabalho de uma perícia malfeita e concluída às
pressas. Tomara que este inquérito quase amador não impeça
que seja feita justiça.

carreiras políticas e nada peja cidade. Como cantava Geraldo
Vandré, "é a volta do cipó de aroeira no lombo de quem
mandou dar".

Boa parte da campanha de continuidade administrativa
com que Luís Paulo Conde tenta ganhar eleitores é baseada
nos atos de César Maia que acabaram com os camelôs da
Cidade, Acabaram? Bem que o Conde ou seus adversários

poderia dar um passeio pela Rua Figueiredo Magalhães
para descobrir onde foram parar os camelôs que o alcaidc di/
que tirou de Copacabana.

Longe de mim qualquer pensamento maldoso a respeito,
mas não dá para negar que o Castor de Andrade aparenta uma
ótima saúde.

Velhos políticos parecem surpresos por esta eleição carioca
não estar sendo politizada. Isto é, pela primeira vez, de acordo

Por que você não desiste do Conde e vota logo no Guilher-
me Karan?

JORNAL DO BRASIL DOMINGO, 25 DE AGOSTO DE 19%

A Telerj não

deixa a 
gente

ser moderno
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apenas amostra do acervo de

Bancas de jornais da

cidade se transformam

em shoppings culturais

POLYANNA TORRl s
Cinema, arte, literatura,

música, informação. Tudo ao
mesmo tempo e, agora, no
mesmo lugar. Espalhadas pelas
esquinas da cidade, as bancas
de jornais se transformam em
pequenos shoppings culturais.
E, o melhor: shoppings off-pri-
ce. Em todo o território (rocio-
nal, somam 24 mil. No Rio,
são cerca de 3.500 pontos de
venda dos mais diferentes pro-
dutos para os mais variados
bolsos.

Dos tempos do velho jorna-
leiro, rodeado por algumas
poucas revistas, os principais
jornais e álbuns de figurinhas,
pouco restou. Hoje, os gibis e
os jornais se espremem, per-
dendo espaço para livros —
muitos em edições luxuosas —.
revistas importadas, fitas de
vídeo e CDs. A cultura das
bancas de jornais não pode
mais ser desprezada. Um con-
sumidor assíduo pode apren-
der um pouco de praticamente
tudo. Clássicos da literatura
universal e da filosofia, filmes
que marcaram a história do ci-
nema. a música dos grandes
mestres e das feras do blues e
do jazz e a história da arte são
apenas amostra do acervo de
que dispõem as bancas modernas.

Entre, se quiser. Saia de mãos
vazias. m: puder. Alem da grande
variedade, o quesito preço também
chama a atenção. O livro De amor e
de sombras, da escritora Isabel Al-
lende. custa RS 27 na Livraria Dazi-
bao, em Ipanema. Com essa quantia
pode-se fazer uma festa nas diversas
bancas do bairro. O livro — parte da
coleção Mestres da Literatura, da
Editora Record Altava — sai a RS
9.tH) em qualquer banca, com direito
a capa dura. Da mesma série fazem
parte títulos como O pêndulo de
Foucauh, de Umberto Eco. e Sar-
e»-nto Getúlio. de João Ubaldo Ri-

beiro. O troco permite comprar um
dos filmes da série Clássicos do Ci-
nema. da Altaya. ao preço unitário
de RS 16.90. Entre os títulos, estão
Cidadão Kane. Em busca do ouro e O
terceiro homem.

Com uma criança e os mesmos RS
27 também há muito o que fazer nas
bancas. Uma das opções é a coleção
Contos Sonoros (Del Prado). Um
fasciculo e mais uma fita cassete
custam RS 6,90. São histórias clássi-
cas, como Aladim e a lâmpada mar a-
xilkosa, O pássaro azul e Pinóquio.
Outra opção pode ser a série Cole-
çào Disney Vídeo Festival (Editora
Abril), vendida por RS 16.90. Mas.

se a idéia é preparar a criança para o
futuro, as lojas de metal oferecem o
English Júnior (F&G Editores) —
curso infantil de inglês — a RS 16
(livro e fita cassete) ou RS 26 (fita de
video)."Hoje o jornal representa uma
fatia mínima nos negócios da ban-
ca", diz Gilvan da Mota Lima, que
trabalha há 12 anos na Banca Piauí
— uma das mais maiores da cidade,
com cerca de 3 mil títulos —, na

das bancas è a coleção Gássicos Eco-
nômicos. da editora Newton Comp-
ton Brasil. Vitor Hugo. Edgar Allan
Poe. Oscar Wilde e Edgar Wallaee
por RS 2. "Nunca havia comprado
um livro de Vitor Hugo. Por esse
preço, acabei matando a curiosida-
de", conta a professora Mírian Albu-
querque,que, pelo preço de dois Kin-
der Ov o. levou para casa O último dia
de um condenado à morte.

Segundo o empresário Mário Sor-
esquina das ruas Rita Ludolf e rentino. diretor da editora (represen-
Ataulfo de Paiv
livros, em especial,
aceitação", diz.

"Os
muito boa

s da Newton Compton
a empresa italiana que
nente 20 milhões de li-
è conquistar um público

que não pisa nas livrarias."Uma 
pesquisa do Vox Populi

constatou que 57 milhões de
brasileiros nunca compraram
um livro. É esse o nosso alvo.
Vamos criar um novo público.
Ninguém pode se negar a com-
prar um clássico da literatura
pelo preço de um salgadinho e
um refrigerante", afirma Sor-
rentino. O empresário vê nas
bancas um espaço para a popu-
larização c democratização da
cultura: "A livraria é limitada,
se concentra nas grandes rida-
des. As bancas estão em todo
lugar"."Tivemos de buscar alterna-
tivas de renda com a diminui-
çào da venda dos jornais, cau-
sada pelas assinaturas", afirma
o jornaleiro Luís Carlos do
Nascimento, há 15 anos no ra-
ino. "A coleção História Geral
da Arte (Del Prado) me sur-
preendeu. Ela é semanal e,
apesar de não ser das mais ba-
ratas (RS 13.90), vende bem",
conta. A explicação pode ser
simples. Encontrar livro de ar-
te nas livrarias de Ipanema —
onde o jornaleiro trabalha —
por menos de RS 20 é missão
para bom investigador.

Nem só do que faz bem á
mente vivem as bancas. Muitas
investem pesado em produtos de

outra espécie. Chocolates, balas, ci-
garros, lâminas de barbear, filmes pa-
ra máquina fotográfica, isqueiros,
óculos. As bancas de jornais adqui-
rem um quê de lojas de conveniência.

Não é só na quantidade e diversi-
dade de produtos que as bancas es-
tão mudando; o design muda tam-
bém a cada dia. Se antes elas eram
pequenas e tímidas, hoje ocupam ca-
da vez mais espaço. E possível en-
contrar bancas que se dão ao luxo de
ter ar-condicionado. Muitas delas
trabalham com cartão de crédito e
cheque pré-datado. o que dá uma
idéia da sofisticação e do crescimen-
to do negócio.

Cultura 
pronta 

nas lojas de metal
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do esporte

por PAULO CÉSAR VASCONCELLOS

Nos últimos 40

anos. os olhos e

ouvidos de um a-

creano nascido em

Xapuri, terra de

Chico Mendes,

acompanharam
atentamente a

conturbada histó-

ria brasileira. Eles

estavam na Rua

Toneleros, Copa-
cabana, no dia em

que Carlos Lacer-

da sofreu um aten-

tado, que resultou

na morte do major

Rubens Vaz e mu-

dou os rumos do

país com o suicídio de Getúlio Vargas. Ficaram

por mais de 20 anos na Rede Globo, vendo e ou-

vindo o crescimento da quarta maior rede de TV

do mundo, aí incluído o período em que nada po-
deria ir para o ar sem o aval de um militar. Agora,

eles se voltam para o esporte com ternura e encan-

tamento. para o jornalismo com esperança e para a

Fotos de André Arruda
vida com um lar-

go sorriso de

quem só faz o que

gosta. Aos 69 a-

nos, o jornalista
Armando Noguei-

ra tem uma rotina

tão intensa quanto
na época em que
era o diretor da

Globo - escreve

uma coluna que é

publicada em 55

jornais, entre eles

o JB. Só que ela

não é tão estres-

sante. Lhe permite
ter aulas de músi-
ca - aprende gaita

- e dispensar o terno e os sapatos de couro. A ex-

ceção foi aberta na semana passada, quando entre-

vistou o presidente Fernando Henrique Cardoso

para o programa Esporte Real, do canal Sportv.

Conversou calçando sapatos de couro, mas não ca-

pitulou diante da gravata presidencial. 
"Pedi 

para

que ele a tirasse e ele gentilmente me atendeu."

Como vê a evolução esportiva do Brasil em Atlanta?
O sucesso profissional dos atletas olímpicos abre para os jo-
vens a perspectiva de fazer carreira profissional. Quando os
Jogos eram caracterizados, hipocritamente, como evento a-
madorístico, não exercia sobre a juventude o apelo que,
hoje. exercem as Olimpíadas. Esporte, hoje. é profissão.
Até que ponto a TV é importante para o crescimento do
esporte?
É fundamental. O único casamento de laços realmente in-
dissolúveis é o da TV com o esporte. Televisão é a janela
que permite ao anunciante vender seu produto e ao jovem
ter acesso à informação. O fruto desse casamento é o espe-
táculo esportivo com sua carga de emoções.
Em mais de 20 anos como diretor de jornalismo da TV
Globo, foi difícil para você implantar essa idéia?
No caso específico da Globo, que já vinha estruturada numa

programação rígida, cheia de vínculos comerciais, com o
entretenimento baseado na pontualidade da novela, sempre

vai haver resistência. É muito difícil deslocar um produto
desse para botar um eventual como o esporte, que você não
sabe a hora em que começa e nem a hora em que termina.
Você é um jornalista que nunca escondeu sua formação
esportiva. Já sentiu preconceito por parte de jornalistas
de outras editorias?
No meu primeiro encontro com o ilustre Pompeu de Souza,
secretário de redação do Diário Carioca, ele me recebeu
com a seguinte pergunta: 

"O 
que você sabe fazer em jor-

nal?" Eu disse "nada" e ele: "Então, vai para o Esporte."
Desde então vi que é um estigma. Não sei por quê. O jorna-
lismo esportivo, sem querer discriminar os outros, tem ca-
racterísticas que os outros não têm. Não vejo epopéias na

política e na economia, mas vejo epopéias no esporte. O es-

porte é épico. Quem torce o nariz para o jornalista esporti-
vo não sabe que Homero, Henry de Monterland, Nelson Ro-
drigues, Hemingway, para citar homens de exceção, foram
tarados por esporte. Quando Platão e Aristóteles pregavam
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esta coisa maravilhosa que é a harmonia
do corpo com o espírito, eles não estavam
jogando conversa fora.
Como era o trabalho na época da dita-
dura?
Como diretor de jornalismo da Globo, fui
submetido àquelas pressões todas. Por ter
uma formação esportiva, sofria mais do

que qualquer outro. Nunca um jornalista
esportivo foi proibido de dizer que o time
tal perdeu um jogo. Perdeu, perdeu mes-
mo. Jogou mal, jogou mal mesmo. Nunca
vai chegar um capitão do Exército e obri-
gar você a dizer que fulano jogou bem.
Mas vários capitães do Exército inter-
feriram no jornalismo da TV Globo...
Já, é verdade, dizendo que isso não podia
ir pro ar, que o programa tinha que ter
aquilo... Eu ficava dilacerado. Como os
militares exerciam o poder discricionário,
viviam dentro das redações. A gente não
podia informar e, então, procurávamos
driblá-los daqui e dali, usando metáforas
no noticiário e fazendo um telejornalismo
frio. Só a partir da queda da ditadura é que
o telejornalismo da Globo explorou pro-
fundidade na forma e no conteúdo. Antes,
era uma coisa simbólica: o apresentador em primeiro pia-
no, num fundo neutro, um sinal da superficialidade do no-
ticiário que a gente era obrigado a apresentar.
No auge da ditadura você chegou a sentir que a Globo
estava se tornando uma emissora impopular?
Num segmento de opinião, sim. A Globo já tinha a hege-
monia e era mais fácil identificá-la com o regime militar.
Na realidade, a Globo não se beneficiou do regime mili-
tar. Quando diziam que tinha ganhado concessões da di-
tadura, era falso. A Globo só ganhou concessões nos go-
vernos Juscelino e Jango. O governo militar jamais con-
cedeu um canal para a Globo. O que ela fazia era apresen-
tar uma programação de entertenimento muito forte, que
lhe dava grande aceitação. Aquilo irritava a esquerda, que
queria a Globo pondo os canhões que ela não tinha a ser-
viço da redemocratização. A TV será sempre solidária
com o poder dominante, enquanto existir um critério de
distribuição de canais na mão do poder executivo sem a
participação do parlamento, mesmo em regimes democrá-
ticos. Ela presta um serviço à União Soviética, ao mesmo
tempo que serve ao regime democrático dos EUA.
Alguma vez você quis que a Globo se insurgisse contra
a ditadura?
Todos queriam, desde o empresário até o mais modesto
dos funcionários da empresa. Então você imagina, o su-
jeito que detém a concessão de um serv iço público, que
tem uma espada pendurada na cabeça. Qualquer cidadão
pode ter um jornal, mas não é assim que acontece com a
televisão. A televisão é um privilégio e, por isso, fica mui-
to mais sujeita às intempéries políticas do que o jornal.
Nessa época, quais foram os momentos mais difíceis?
Não poder noticiar, sabendo que fuzilaram o Lamarca, foi
torturante. Compramos um documentário da ABC, Fabu-
losos Anos 60, eram dez horas. Mostrei aos militares do
SNI, era um documentário maravilhoso. Um retrato dos
anos mais trepidantes do século, talvez. E no entanto, eles
vetaram o negócio. E o que fizemos? Diluímos a coisa em
diversos programas e no fim de um ano e meio tínhamos

mostrado quase tudo. Agora, o conjunto
nós não pudemos mostrar na íntegra.
Você escreveu livros. A literatura ser-
via como uma válvula de escape?
Escrever e contar histórias sobre o espor-
te era um anseio permanente. Quando se
fala em literatura, me assusto um pouco.
Não se acha um escritor?
Não me considero um escritor. Escrevo, é
diferente. Sou repórter, cronista, que es-
creve sobre futebol. Mas costumo dizer
em palestras, quando me comparam com
Nelson Rodrigues, que ele é um escritor

que criou personagens, inclusive para o
esporte. Jamais criei um personagem. O
máximo que fiz foi recriar. Mas inventar
personagens como o Gravatinha, o Sobre-
natural de Almeida, isso é obra de ficcio-
nista. O Nelson Rodrigues era imbatível.
Nelson Rodrigues era uma de suas
companhias preferidas no Maracanã,
sempre com aquela frase "Armando, o
que nós achamos do jogo?"...
Graças a Deus ele não enxergava direito.
Se enxergasse, veria o óbvio. E embora
exaltasse o óbvio, não era o óbvio que o
inspirava. Sua inspiração vinha exata-

mente da capacidade homérica de fazer poesia e ficção
maravilhosas com o esporte óbvio. Atribuo ao Nelson um
papel tão importante, dentro do esporte brasileiro, quanto
o de um craque.
E com as pernas, dribles e arrancadas, quem prestou
o maior serviço ao futebol brasileiro?
O Garrincha e o Pelé, porque representaram um momen-
to dourado do futebol brasileiro.
Mas qual dos dois fez seus olhos se encherem d'água?
Os dois me enchiam as medidas, cada um com suas carac-
terísticas. A gente vai cristalizando esse sentimento em
cima deles e esquece de mencionar jogadores como Zizi-
nho, Didi, Nilton Santos. Júlio Botelho, Ademir Menezes.
Hoje você se acha intolerante com o futebol?
Sim. O que me salva é ter descoberto, ainda em vida. que
existe paixão e beleza no vôlei, no basquete, no atletismo
e na natação. Isso eu devo à televisão, que alargou meu
horizonte. A TV me abriu os olhos para conhecer atletas
como Paula, Hortência. Ana Moser. Oscar. Gustavo Bor-
ges. Isso veio enriquecer demais o meu patrimônio.
Algum jogador de futebol te empolga hoje em dia?
O que me empolgou durante toda a temporada passada foi
o Rivaldo. Outro que me empolga sempre é o Sávio.
O último a empolgá-lo verdadeiramente foi o Dener, a
quem você homenageou com uma placa...
Foi. Até porque quando a criatura morre, cada dia fica
melhor. O Dener a cada dia joga melhor para mim. Cada
vez que eu me lembro dele. eu vejo ele fazendo uma jo-
gada que nunca fez. No fundo é a nossa capacidade de so-
nhar. Ele era um jogador extraordinário.
O futebol alegre da Nigéria não o empolgou?
Quando a Seleção Brasileira está envolvida na partida,
você não fica voltado para o que vai acontecer com o ad-
versário. Mas evidentemente ficou a prova de que o time
da Nigéria tem qualidade e que joga muito parecido como
nós jogávamos quando não tínhamos esses modelos euro-
peus, que estão engessando muito nossas equipes. Sem
desmerecer a Nigéria, ninguém faz nada sem alma. E a
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"O Dener a cada

dia joga melhor.

Cada vez que me

lembro dele, vejo

uma jogada que
ele nunca fez. É a

nossa capacidade

de sonhar"
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Seleção Brasileira deixou sua alma em Te-
resópolis, não foi para Miami.
Por que nos faltou alma?
Ainda não descobrimos uma coisa chama-
da poder da mente. Quando se vai para
uma competição, você tem que harmoni-
zar corpo e espírito. Sem isso. será negati-
vãmente surpreendido. Não adianta ter
músculos afiados, chuteiras perfeitas, sa-
lários em dia. se não estiver com a alma
preparada, seja para jogar futebol, pingue-
pongue ou bola de gude.
O jogador de futebol não tem muita
concentração?
Futebol é um jogo muito intenso. No bas-

quete e no vôlei, há menos jogadores, o
espaço é menor. Nesses esportes, você
tem um poder de concentração física mui-
to maior. Nos tempos mortos de uma par-
tida de tênis, os tenistas não olham para
outro lugar a não ser as cordas de sua ra-

quete. No golfe o poder de concentração
ainda é mais afetado, porque o jogador
tem cerca de cinco minutos entre uma ta-
cada e outra. O trajeto entre as tacadas
significa um tempo para a imaginação
voar. É a hora de o cara pensar como vai

pagar aquela dívida ou se sua mulher foi realmente ao
dentista. Essas evasões conspiram para tirar a concentra-

ção do jogador. Aliás, o Zagalo e o Carlos Alberto Silva
estão amaldiçoando o telefone celular. Antes do celular, o
treinador comunicava à telefonista do hotel que não trans-
ferisse mais ligações depois de uma certa hora. Agora o
atleta está exposto às gatas, aos amigos e aos empresários.
Mas na NBA a liberdade dos jogadores é ampla, não?
Mas o atleta americano é completamente profissional. Vo-
cê precisa ver a capacidade que eles têm para interceptar
passes. Isso significa um alto grau de concentração.
E o que faz do jornalista um bom profissional?
Tem que ser extremamente curioso e ético. Tem que saber
conjugar os verbos, conhecer um pouco de sintaxe, con-
cordância, regência e colocação. Se não souber todas es-
sas coisas, não será um bom jornalista. E além dessas vir-
tudes todas, tem que ter uma que talvez seja a mais difí-
cil de exercitar: a humildade.
Houve ética naquela polêmica edição do debate entre
Lula e Collor na eleição presidencial em 1989?
Aquele episódio foi circunscrito a um escalão abaixo de
mim, que estupidamente desfigurou o debate. Foi como
mostrar os melhores momentos da vitória de 2 a 1 do Fia-
mengo sobre o Vasco sem mostrar o gol do Vasco. Mas o
Flamengo ganhou o jogo. Aquele debate ninguém tem dú-
vida de que o Collor venceu. Não considero que o debate
tenha decidido a eleição. Agora, sempre deplorei o episó-
dio. pelo qual não responsabilizo a alta direção da Rede
Globo, que queria uma cobertura isenta. Aquilo foi uma

pequena velhacaria feita à minha revelia.
Isso o incomodou?
Me incomodou muito mais do que se tivesse vindo de ci-
ma. Vindo de baixo, tomei como uma traição. Mas isso
não teve nada a ver com a minha saída.
Fernando Calazans me disse que você não usa mais sa-

pato de couro desde que deixou a Globo. Agora só an-
da de tênis e não põe mais terno...
Pus sapato para entrevistar o presidente Fernando Henri-

que e sofri o tempo todo porque, por
mais confortável que seja, ainda assim
ele me incomoda os pés.
Isso é uma forma de se sentir livre?
Talvez seja símbolo de um estado de es-

pírito. Quando você é pessoa jurídica, fi-
ca anestesiado pra esse tipo de dor física.
Mas quando você passa a ser pessoa físi-
ca, aí dói tudo. Gravata e sapato de cou-
ro, só em circunstâncias excepcionais.
Nem com o presidente da República?
Não usei gravata e ainda pedi ao presi-
dente, que apareceu de gravata, que tiras-
se a sua para que nós ficássemos à vonta-
de. E ele, democrática e desportivamen-
te, pediu licença, foi aos seus aposentos e
trocou o paletó e a gravata por um blusão
e uma camisa.
O que achou do presidente em termos
esportivos?
Sua boa vontade em dar uma entrevista

para um programa estritamente esportivo
me conquistou como cidadão. Embora
ele só pratique natação, pratica a política
com espírito esportivo. Isso é importan-
tíssimo porque você começa a ver que
não há vitória nem derrota definitiva. Es-

sa é a grande lição que o esporte ensina à vida.
Dentro dessa filosofia, o Brasil pode subir?
Pode subir, sujeito a chuvas e trovoadas, como a própria
vida. O esporte é cercado de gloriosas incertezas, e a vi-
da não é, senão, a imitação do esporte. A vida é uma tre-
menda competição. Aliás, dizia o presidente que o poder
é uma grande competição, em que você não pode deixar
transparecer suas angústias, porque, se o adversário per-
ceber, já começa a ganhar o jogo político. No esporte é
exatamente a mesma coisa. Por isso que o Muhamad Ali
sorria quando recebia um direto no queixo, como se esti-
vesse dizendo para o adversário: "Não me afagas."
Você gosta do jornalismo feito hoje em dia na TV?
Gosto de todas as estações. O jornalismo da Globo tem
mais recursos materiais e pessoais e é mais completo do

que os outros. Mas o esforço das outras redes é admirá-
vel, com a preocupação de informação e participação de-
cisiva na formação da consciência da cidadania. A TV
brasileira teve a mesma importância no impeachment do
Collor quanto a TV americana na queda do Nixon.
Qual é o futuro do jornalismo impresso?
O jornalismo impresso tem uma magia, encarna um ritual

que dificilmente alguma parafernália eletrônica vai des-
truir. O encontro diário com o jornal de manhã, física e
espiritualmente, é insubstituível. Com todo o encanta-
mento da imagem, não há nada que tire do jornal essa ma-

gia de ser aquele produto da mais alta nobreza.
E a TV a cabo?
É apaixonante. É filha legítima da TV aberta, mas conce-
de ao assinante um poder de rédea curta nas mãos. Você
está preocupado com o assinante, pois sabe que não está
fazendo favor a ele. Está prestando um serviço. Então tem
que ser muito humilde e consultar mais o desejo dele. Vo-
cê está muito mais próximo de fazer uma interação na TV
a cabo do que na televisão aberta, que é meio impositiva.
O caminho da TV a cabo é investir no jornalismo?
O caminho é investir na vida. Esporte, entretenimento, in-
formação, cultura. Abrir todas as janelas. ¦
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magia, encarna

um ritual que
dificilmente uma

parafernália
eletrônica vai
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"A 
tese do Matos era a

seguinte: o homem só se

conhece em duas situa-

ções. Quando esta sob a

ameaça de uma arma ou

quando quer conquistar

uma mulher. O Pedroso

acrescentou uma tercei-

ra: um homem só se co-

nhece realmente diante

de um vitral da Catedral

de Chartres." (11)

seta de feira hippie. Ninguém está que-
rendo dizer aqui que pra ser feliz é pre-
ciso falar espanhol, fazer a assinatura
da revista Cadernos do Terceiro Mundo
e ter a discografia completa da Merce-

des Sosa. Mas é importante saber que o

Sendero Luminoso não é um grupo de
rock peruano. E nem o Sandinismo, um
movimento literário nicaragüense. A

repórter Regina Zappa refresca nossa
memória e mostra, a partir da página

21, que a história dos últimos 50 anos da América Latina

tem muito pouco a ver com aqueles filmes americanos ro-

dados na Amazônia, com rambos sarados destituindo do

poder ditadores barrigudos, em alguma república das bana-
nas imaginária. Vale a pena conferir. Afinal, não dá pra ser

feliz é assistindo a esses filmes, com brasileiros fazendo

ponta e falando um portunhol sem-vergonha...

Na Moda, o primeiro encontro da família Sabino desde
que Alberto decidiu criar as suas próprias bijuterias,
como esta coleira usada pela top Carla Barros (34)

CLÓVIS SAINT-CLAIR

Paul 

Valéry defendia que os po-
vos felizes não tinham histó-
ria. Que a supressão dela os
tornaria mais contentes. O
brasileiro seria, então, a com-

provação da tese do escritor
francês. Nossa proclamada alegria,
uma conseqüência do desconhecimen-
to do nosso passado. Será? Talvez.
Nossa memória é mesmo traiçoeira. Sabemos que Pedro

Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500. mas já não nos

lembramos muito bem do ano do impeachment de Collor.

As lembranças são menores ainda quando pensamos gran-
de, em termos de América Latina. De repente nos damos

conta de que, para a imensa maioria, Che Guevara não pas-
sa de um barbudo que usava boina e virou pôster ou cami-
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O.S medicamentos com desconto são os constantes na lista que esta à sua disposição nas lojas
da Rede Drogasmil, Sucursais da Bradesco Seguros e Concessionárias Autorizadas.

ALÍVIO IMEDIATO

Quem tem Saúde Bradesco 
já pode comprar medica

Agora o Saúde Bradesco oferece a você

Al DROGftSmil medicamentos com 30% de desconto. São

quase 1.000 remédios, 
para as mais diferentes indicações. Se

você é nosso Segurado, vá a qualquer uma das 30 lojas da Rede

Drogasmil, apresente seu Cartão Saúde Bradesco, sua carteira

* Desconto sobre o preço de venda tabelado para pagamento à vista.
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mentos com 30% de desconto* na Rede Drogasmil

de identidade e aproveite este benefício sem

pagar nada mais por ele. Mas, se você aind.a

não tem Saúde Bradesco, este é mais um

ótimo motivo para fazer logo um. Saúde

Bradesco. A melhor opção em seguro saúde.



Casa Claudia Regional Rio.

O Caderno que está mexendo com a decoração do Rio.

Agora iodos os meses a "Revista Casa Claudia
traz um caderno especial com editoriais, guias,
dicas, roteiros e tudo o que acontece no mundo
da decoração na cidade maravilhosa Se você

gosta ou trabalha com decoração este caderno

é leitura obrigatória Se você é anunciante deste
segmento, não existe ambiente melhor para o
seu produto estar Não perca Este caderno foi
feito para quem mexe com decoração C com
certeza está mexendo com a decoração do "Rio
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O imbecil essencial

A 

tese do Matos era a seguinte: o homem só se
conhece em duas situações. Quando está sob a
ameaça de uma arma ou quando quer conquis-
tar uma mulher. O Pedroso acrescentou uma
terceira, baseado na sua própria experiência.
Um homem só se conhece realmente diante de

um vitral da Catedral de Chartres. Pode ter sido um incréu
e um materialista a vida toda, mas diante de um vitral de
Chartres se descobre um místico - ou não. Pedroso, por
exemplo, fora a Chartres especificamente para se testar. In-
formara-se sobre a melhor hora para visitar a catedral e

quais os vitrais mais trans-

portadores, e se postara di-
ante deles como um desafi-
ante. Que venham as luzes.
E confessou que quase su-
cumbiu. Chegou a levitar. e
estava já a alguns centíme-
tros do chão quando seu ve-
lho racionalismo - ou sua
mulher, a Chica. ele não
lembra bem - o puxou para
baixo, e o ceticismo venceu.
Mas o Matos insistiu. Nós
somos o que fazemos na
frente de uma arma ou atrás
de uma mulher. O Peralva

protestou. Disse que ambas
as situações eram de des-
controle emocional, e que
um homem não pode ser

julgado pelo descontrole.
Errado, disse o Matos. O
descontrole é o homem. O controle é o disfarce. O Peralva
então contou que se recusava a ser julgado pelo seu com-

portamento quando estava a fim da Adelaidinha. pelo que
fizera por causa da Adelaidinha. Meu Deus, até se escon-
dera atrás de um poste para ver se ela chegava em casa
com alguém. Meia-noite e ele atrás de um poste, sob a cu-
riosidade de cachorros e porteiros, fingindo que lia a lista
do bicho no escuro. Aquele imbecil não era eu, disse o Pe-
raiva. Eu sou um químico respeitado, professor, trabalhos

publicados, congressos no exterior, pai de filhos, peraí um

pouquinho. Você é aquele imbecil. Peralva, disse o Matos.
Tudo o mais é a capa do imbecil essencial. Tudo mais é
fingimento. Você nunca foi tão você quanto atrás daquele

poste. Veja eu. por exemplo. E o Matos tomou um gole do

chope antes de contar seu próprio vexame. Se fizera passar
por um primo do Tom Cruise para impressionar uma me-
nina. Abriu-se uma clareira de espanto na mesa. O quê?
Você? Eu, confirmou o Matos, sacudindo a cabeça com a

própria debilidade e com a canalhice da sua espécie. Não

precisava do Tom Cruise, sabia que não precisava. A meni-
na tinha a metade da idade do Matos e estava no papo, in-
clusive não o chamava mais de tio. O Matos tinha tudo a
seu favor, a boa pinta, cabelos grisalhos, o Renault. Mas se
sentira inseguro, entende? Sentira que conquistara uma ca-
beça de ponte mas não consolidara o perímetro. E inventa-

ra o parentesco com o Tom
Cruise. Primos em segundo

grau. E então (agora o Ma-
tos chafurdava na própria ig-
nomínia como um porco im-

pertinente) contara para a
menina que se correspondia
com o primo e perguntara se
ela não queria ("Não!" gri-
tou a mesa em uníssono) ir
até seu apartamento ver as
cartas. E ela topara. E o Ma-
tos recuara. Como o Pedro-
so na frente dos vitrais de
Chartres, voltara para o
chão. Dera uma desculpa e
adiara a visita. Está aí, disse
o Peralva. Venceu a razão,
você é um bom caráter afi-
nal, você é o que recuou.
Não! protestou o Matos.
Transferira a visita da meni-

na ao seu apartamento porque precisava de tempo. Precisa-
va de um plano. Tinha que inventar uma explicação para o
desaparecimento das cartas do Tom Cruise. Um incêndio
localizado, um cachorro ciumento, qualquer coisa. Chega-
ra a pensar em forjar as cartas! O imbecil essencial preva-
Iecera. Vocês têm diante de vocês um crápula de dois dias,
o que eqüivale a um crápula definitivo. No meu necrológio
vão aparecer minha ascendência e descendência, meus tí-
tulos e minhas láureas, mas não vai aparecer o que eu real-
mente sou: um primo falso do Tom Cruise.

Os outros disseram pronto, pronto, também não é as-
sim, não te tortura. E a menina? quis saber o Pedroso. Vou
encontrar com ela daqui a pouco, disse o Matos olhando o
relógio.
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REDE É UM

ÓTIMO Dl VÀ

Mais dispostos a re-
laxar a mente do que
a exercitar os mús-
culos, um grupo de
ecocaminhantes de
Niterói se baianizou.
Toda semana, lidera-
dos pelo psicólogo
CASSIO GARCEZ, 32
anos, fundador do
grupo Ecoando, o pu-
nhado de sócios se
embrenha nas matas
do Rio até achar o lu-
gar ideal para pendu-
rar redes e tirar uma
boa soneca. Cássio,
que batizou o pas-
seio de Baianada, diz
que a iniciativa - ou
seria a falta de ini-
ciativa? - não é uma
exaltação à preguiça.
"É apenas uma psi-
cologia preventiva.
Em contato com a
natureza, a pessoa
enfrenta desafios, se
conhece melhor. E
isso traz saúde física
e mental." Tai a pura
timbalada freudiana.

A cara dos

comerciais

Ele fez 106 comerciais para
TV nos últimos seis anos,
mas não gosta de aparecer.
Para o modelo ANDRÉ
FALCÃO, 31 anos, o im-
portante é não ser lembrado
pelo público. Pode parecer
estranha, mas a estratégia já
lhe rendeu um prêmio da
Associação Brasileira de
Propagandistas, por ter su-
perado, este ano, a marca
dos 1(X) comerciais. "Como

não sou reconhecido, não ti-
co rotulado por nenhum
produto e posso fazer novas
campanhas", diz o modelo,
que no momento pode ser
visto nos comerciais da
Amil. da Technos e do Casa
Show. entre outros, e no pai-
co do Teatro Cândido Men-
des, onde está sendo ence-
nada a peça Além da Lenda
do Minotauro. É que. como
quase todo bom modelo,
André é também ator...
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DA WINNITS

A gincana eletrônica
Ponto a Ponto fracas-
sou, mas o ibope de
DANIELLE WINNITS, ex-
apresentadora do pro-
grama, continua em
alta. Pelo menos junto
às crianças. "Elas me
abordavam direto du-
rante a viagem que fiz
recentemente à Dis-
ney", conta. Sorte dos
produtores de A Volta
de Chico Mau, que es-
tréia sábado no Teatro
Café Pequeno. Daní
será a mocinha de um
autêntico western-mi-
rim, com direito a ban-
gue-bangue dentro do
saloon. "O ritmo é
bem parecido com o
do programa", compa-
ra a atriz de 22 anos,
entusiasmada com
seu début em peças
infantis.

A partir de setembro só pega
engarrafamento na Ponte
Rio-Niterói quem não tran-
sitar pela Internet. Uma ho-
me page transmitirá 24 ho-
ras por dia imagens de câ-
meras de vídeo instaladas

em pontos estratégicos da

ponte. 
"No início, as fotos

serão de três minutos atrás",
avisa FERNANDO BRA-
VO. ao lado dos sócios EU-
GÊNIO COSTA e MAR-
CELO BRAVO. Por ora, o

serviço traz um histórico da
ponte e permite a inscrição
na Onda Livre, o sistema
eletrônico de cobrança do
pedágio. A propósito, o site
da home page é o seguinte:
http://www.ponte.com.br.
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Brincadeira

não tem hora

Num jardim de infância em

que ser arteiro não dá casti-

go, crianças de l ano e meio
a 12 anos aprendem através
do que melhor sabem fazer:
brincar. Uma das coordena-
doras do Centro Integrado
de Artes Tablado, VERA
MOTTA, 67 anos, diz que
há 30 anos vale quase tudo
na escolinha, que funciona
no prédio do concorrido
curso de teatro de Maria
Clara Machado. As ativida-
des desse jardim sob medida

para meninos maluquinhos
incluem aulas de interpreta-

ção, música, dança e até cu-
linária. Televisão e videoga-
me, nem de brincadeira. Co-
mo, à exceção disso, "não

há rigidez de nada, nem de
horário", nem o mais autên-
tico representante da gera-
ção Nintendo resiste ao
chamado da Tia Vera. Por-

que, afinal, quem não gosta
de uma boa brincadeira?

Rio-Niterói via Internet
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A arte de ser

um sedutor

Fotos de Marcos Vianna

Livro e filme sobre homens que saem
à caça de diversão, amor e, claro,

sexo desvendam o universo masculino

KARLA MARCOLINO

Descasados 

e solteirões do Rio podem esguichar
lágrimas de saudade da mulher amada, podem la-
mentar a desordem familiar ou se orgulhar das
noitadas rocambolescas. Só não podem é recla-
mar de falta de atenção. O livro O Pulo do Gato
- A Aventura do Recém-Descasado, que será lan-

çado amanhã à noite, no Mistura Fina da Lagoa, e o filme
Como Ser Solteiro no Rio, que está sendo filmado na Zona
Sul da cidade, deve chegar aos cinemas em março e também
vai virar livro, são a prova de que homem sozinho é tema
que dá pano para muita manga. E merece muitos brindes...

Aos 37 anos, 15 de casamento, Marcus Barros Pinto pa-
reciu estar querendo botar tudo a perder. Começou a
freqüentar mesas de bar madrugada adentro, sempre na pior
das companhias - beberrões descasados. A crescente cole-
ção de copinhos de Steinhaeger era vista com reservas pela
mulher, Liliane. Mas, como os guardanapos cheios de gar-
ranchos que se amontoavam pela mesa do escritório não
continham nada comprometedor, como telefones de outras
mulheres, por exemplo, ela esperou para ver. E aprovou o li-
vro O Pulo do Gato, que o jornalista, editor-assistente do
Caderno B do JORNAL DO BRASIL, autografa amanhã.

Bem-humorado, o livro é um guia prático para amenizar
a rotina de sofrimento e "pagação de mico" de quem acaba
de sair de um casamento. Também é voltado para as mulhe-
res, alvo de várias maldades (em geral pertinentes). Mas ne-
nhuma deve se aborrecer. Até porque o livro esclarece o uni-
yerso masculino e traz uma boa notícia para o público femi-
nino: há mais homens disponíveis no mercado do que se
imagina. O personagem, Caio, é fictício, mas seu perfil foi
traçado a partir de depoimentos reais, difíceis de se arrancar
de entrevistados sóbrios. Daí o esforço de reportagem em-
preendido pelo autor de bar em bar. "O homem evita falar
para não demonstrar fraqueza. Mas depois de algumas do-
ses conta tudo, um pouco para tentar entender o que houve,
um pouco para amenizar sua carência", diz Marcus.

Essa teoria talvez explique por que. sóbrios, o músico
Edu Lobo e o diretor Régis Faria, procurados para esta re-
portagem, se recusaram a falar de suas recentes separações."Ninguém 

precisa ficar sabendo de tudo", argumenta o can-
tor Paulinho Moska, 29 anos, um ex-descasado que aguarda
o nascimento do primeiro filho com a produtora Anaíde Ku-
rabastian. de quem se separou e depois se reconciliou. Um
final feliz mais comum do que se pode imaginar. "O ser hu-
mano quer se acasalar", prega Marcus Barros Pinto, ciente
ila ambigüidade da frase. Nas conversas com recém-desca-

Heitor Mello é o galinha do filme Como Ser Solteiro no Rio

Guia para o

A seguir, algumas dicas pa-
ra recém-descasados sele-
cionadas do livro O Pulo
do Gato:

"Falhar com uma mulher
significa falhar com 30. O
que elas falam cresce em
proporção geométrica e,

portanto, a ação masculina
tem que ser bem medida."

"Compre uma cueca no-
va. Nada de pacotinhos
três em um na promoção da

loja de departamentos. Tem

que ser de cetim, com uma
bela estampa, samba-can-

ção de preferência."
¦ "Depois de algum tempo
na lama, o recém-descasa-
do quer transar com al-

guém. Como a grana é cur-
ta, motel só em determina-
das ocasiões. Na casa dela,
também só em algumas
ocasiões. O jeito é arrumar
o campo doméstico para as
batalhas do prazer. É hora
de conseguir uma diarista,
ou pedir emprestada a em-
pregada da sua mãe."
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Marcus, autor de O Pulo do Gato: entrevistas nos bares

¦ "Se você é daqueles que
vai ao barbeiro da esquina,
esqueça. Procure um cabe-
leireiro. E, salão, cheio de
bichinhas solícitas. Elas
são experts na arte de des-
cobrir o corte que mais
combina com você."
u "Certos 

programas, além
de saudáveis, são excelente
investimento para as sema-
nas seguintes de um recém-
descasado. No Rio, cami-
nhadas na orla de Ipanema
ou às margens da Lagoa
são imperdíveis. Você en-
contra conhecidos, combi-

na programas, esbarra com
ex-namoradas, ex-paque-
ras, joga um H pra ver se
cola."

"Tenha sempre dúzias de
camisinhas em casa. E pelo
menos quatro na carteira,

junto com os cartões de
crédito."

"Um recém-descasado não
deve chegar muito cedo a
uma festa. Marcada para
as 22h, meia-noite está óti-
mo. Mais que isso já terá

perdido terreno para outros
competidores no quesito
busca de parceiras ideais."

sados, descobriu que é comum, nos primeiros tempos de se-

paração. o namoro entre casais desfeitos. Pode representar
tanto o caminho para a reconciliação quanto a simples solu-

ção para uma urgência dos descasados em geral: encontrar
safe sex com um parceiro que se conhece bem é muito mais
simples. Nem socialites escapam à regra. Uma empregada
entregou que. embora Caco e Narcisa Tamborideguy ainda
estejam oficialmente separados, ele, de vez em quando, 

"fi-

ca" no apartamento que, na divisão de bens, coube a ela.
"Lucidez feminina". É como o autor de O Pulo do Gato

chama o mecanismo "capaz de deixar qualquer lei do con-
cubinato no chinelo". E nove entre dez ex-maridos também.
"Por considerar-se mais seguro e fugir como o diabo da cruz
de parecer frágil, o recém-descasado não entra em disputa

por bens tanto quanto necessitaria", alerta num capítulo so-
bre o tema. Resultado: os "pobre coitados" ficam repetindo
"pode levar" como robôs e quando se dão conta perderam
itens fundamentais, como microondas e geladeira. Há, é
claro, casais cuja partilha vai parar na Justiça. Caso de Lu-
ciano Ribas Cavalcanti, 41 anos, sócio do restaurante Fun
Club, no Rio Sul, e prestes a inaugurar o Leopoldina Café,
em Ipanema. Separado há dois anos, só agora assinou o di-
vórcio, mas a alforria não aplaca a aversão que ainda tem à
ex-mulher. "Se eu pudesse, nunca mais olhava para a cara
dela. Mas tem os filhos", diz o empresário, pai de dois ado-
lescentes. Luciano jamais namorou a ex-mulher. "A 

primei-
ra vez que voltamos a nos encontrar depois que saí de casa
foi no Fórum e nem falei com ela", conta.

Pode acontecer com ex-parceiros que se odeiam. Nunca
com os que ainda não assimilaram bem o que aconteceu
nem têm certeza de que queriam mesmo se separar. "As mu-
lheres são muito espertas, não se separam sem outra coisa
engatilhada", acredita o empresário Daniel Sabbá, que ob-
viamente reencontrou a ex-mulher, Cláudia, acompanhada.
"Minha vontade era gritar um palavrão, mas eu representei.
Sorri e fui simpático. Educação é fundamental", ensina.
"Hoje meu relacionamento com a Cláudia é o melhor pos-
síyejf Sou uma espécie de protetor dela, que é a mãe do meu
filho e, portanto, continua sendo minha família". Algo as-
sim, dito por um sujeito com 41 anos de praia, conhecido

por freqüentar a noite carioca acompanhado de belas e va-
riadas mulheres, parece estranho. E é. Por isso, depois de
uma pequena pausa, vem o desfecho: "E lindo isso que eu
falei, vou ganhar um monte de mulher depois dessa."

Daniel poderia ter servido de inspiração para a diretora
Rosane Svartman escrever o roteiro do filme Como Ser Sol-
teiro no Rio. "O filme conta a história do Ricardo, um cana-
lha moderno que, embora tenha namorada, vive armando e
está sempre rodeado de mulheres", conta Rosane. O gara-
nhão, vivido pelo ator Heitor Mello, 29 anos, é o tipo que
bate ponto no Posto 9, em Ipanema, onde o orelhão instala-
do na areia só toca para ele. "Ricardo é um grande galinha
que gosta de esportes e surfe em especial", diz Heitor.

Bem mais sossegado, o cartunista Miguel Paiva, separa-
do há dois anos. admite ler o livro e ver o filme por 

"curió-

sidade profissional". Criador do descasado Gatão de Meia
Idade, 46 anos, personagem de tiras de quadrinhos do JB,
Miguel pode usar a desculpa. Mas vai descobrir que ele
mesmo, sem se dar conta, adotou procedimentos sugeridos
em O Pulo do Gato. como tirar a barba. Miguel tomou a

providência em dezembro, depois de cultivar os cabelos do
rosto por 21 anos. Há três semanas, se livrou também do ra-
bo-de-cavalo que o acompanhou por três anos. "Faz 

parte
do processo de começar de novo", explica, repetindo o livro
sem saber. É que, embora cada caso seja um caso, descasa-
dos de primeira hora são todos muito parecidos. ¦
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rei do Vale do Paraíba

Fotos de Marcos Viannna

O milionário carioca que levou a Volks para Resende é ídolo na pequena Porto Real

Luiz Eduardo Monteiro
da Costa, o Lula, é o
diretor do poderoso
grupo Porto Real:
faturamento de mais
de RS 150 milhões

ANA MADUREIRA DE
PINHO

Existe 

um lugarejo
cie 12 mil habi-
tantes próximo a
Resende, no Es-
tado do Rio, em
que o Lula está

acima do bem e do mal. O
nome reúne a credibilida-
de de um político respei-
tado e a popularidade de
um galã de TV. sonho de

I l entre 10 mulheres sol-
teiras, viúvas ou casadas.
Mas o Lula em questão
não é político e tampouco o terreno
artista. Quando o assunto
é Porto Real - município emancipado
em novembro de 95 e que já apresenta
um dos melhores níveis de vida do Sul
fluminense - Lula c sinônimo de pros-
peridade. O carioca Luiz Eduardo
Monteiro da Costa, 46 anos. é o bom-

partido que dirige o Porto Real. o mais

onde a montadora funcionará: doação do empresário

poderoso grupo econômico de uma
das mais ricas regiões do estado, dono
de um conglomerado de empresas que
fatura mais de R$ 150 milhões por ano
e engloba a Companhia Fluminense
de Refrigerantes (que detém três gran-
des fábricas da Coca-Cola e 11 % das

ações da Kaiser no Bra-
sil), o Banco Porto Real,
as concessionárias Volks-
wagen Auto Real Auto-
móveis e Porto Real Ca-
minhões. a Uni-Stein Pa-
vimentação (indústria que
produz o calçamento ver-
melhinho do Rio-Cida-
de), a Remon Agropecuá-
ria (maior produtora de
leite tipo A do Rio), 24
milhões de metros qua-
drados à beira da Via Du-
tra, três FMs, um posto de
gasolina...

Não pára por aí: o do-
no de Porto Real é tam-
bem o responsável pelo

maior pólo industrial privado do país.
Foi ele quem doou os terrenos para a
Volkswagen (2 milhões de metros
quadrados) e para a fábrica de vidros
francesa Guardian (400 mil metros

quadrados) se instalarem na área que
já abrigava sua fábrica de refrigeran-
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tes. "A Volks e a Guardian funciona-
rão como âncoras para atrair novos ne-

gócios. Hoje 60% dos investimentos
do estado já estão nessa região", ani-
ma-se. É por essas e outras que o afíl-
hado de Antônio Carlos Magalhães -
"temos uma relação afetiva, mas nun-
ca estabelecemos nenhum elo comer-
ciai" - virou lenda, e tem sua imagem
confundida com o progresso que che-

ga a galope à região. Já fez hospital,
creche, escola, viaduto e está cons-
truindo uma ponte para ligar a cidade
à Guardian. Ao mesmo tempo que en-
xerga longe. Lula é extremamente in-
teriorano no relacionamento com vizi-
nhos, amigos e funcionários.

O empresário simples, que dispen-
sa chofer e segurança, relativamente

jovem e bem-sucedido, é o colírio das
mulheres dos 8 aos 80 anos. "Vocês

vieram entrevistar o Lula? O meu ma-
rido que me perdoe, mas ele é um pão,
um dos homens mais bonitos que já
vi", derrama-se Ana Maria Menescal,
45, dona do restaurante Galeto Real.
"É só o Lula passar que a moçada tre-
me nas bases", entrega Luíza Santos,
20 aninhos. Dona Virgínia Dezós de
Oliveira, 57 anos, pode não ter o mes-

O PATRIMONIO REAL

3 fábricas da Coca-Cola, que
formam a Companhia Fluminense
de Refrigerantes, com produção
anual de 6 milhões de garrafas e
11 % das ações da Kaiser no Brasil

1 banco, o Banco Porto Real,
com 19 agências pelo Vale do Pa-
raíba

2 concessionárias Volkswagen:
a Auto Real Automóveis e a Porto
Real Caminhões

1 construtora, a Uni-Stein
1 empresa de agropecuária, a

Remon, maior produtora de leite ti-

po A do Estado do Rio e quinta do

país, com produção de 7.500 litros

por dia
1 fazenda de gado de corte, com

3.200 cabeças
3 rádios FM: Rádio Difusora Por-

to Real, Rádio Agulhas Negras, de
Resende, e Stereo Sul, de Volta
Redonda

1 posto de gasolina, o Viviano
Auto Posto Comercial

24 milhões de metros quadrados
em terrenos à beira da Via Dutra

mo olhar para o "rapaz", mas não dis-
farça a admiração que sente por ele.
"Ele é simples, e fala com todo muni
do. embora seja tímido", diz.

Lula é mesmo low profile. Parece
não dar a menor bola ao seu harém.
Quando o empresário não está na Via
Dutra, locomovendo-se entre Rio-Re-
sende-São Paulo - cidades em que se
concentram seus negócios -, está se
dedicando à esposa Maria Angélica e
aos filhos Felipe, 21, Beatriz, 19, e
Rodrigo, 16. A família fica a maior

parte do tempo no Rio, embora mante-
nha uma bela casa em Porto Real.
Com exceção de Beatriz, que estuda
em Boston, nos EUA. O hobby, aliás,
é viajar. "Adoro conhecer lugares.
Costumo esquiar duas vezes por ano",
conta. Antes de assumir os negócios
do pai, em 1980, o engenheiro morou
um ano em Boston, onde fez um curso
de especialização em business.

"Lula consegue o impossível: a
unanimidade. É um empresário do sé-
culo 21, uma das figuras mais compe-
tentes que já conheci", elogia o ex-

prefeito de Resende Noel de Carvalho.
Na região, comenta-se que quando ele
assumiu o grupo, em 1980, o Porto
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A Porto Real Caminh6es, uma das concessionirias do grano. A outra 6 de cams

Banco Porto Real: 19 agências no Vaie

nha uma única fábrica da Coca-Cola e
produzia apenas 200 mil garrafas por
ano. Hoje a produção chega a 2 mi-
lhões de garrafas por fábrica. Em 93,
para cuidar das próprias finanças, ele
abriu seu banco particular, que já so-
ma 15 luxuosas agências pelo Vale do
Paraíba (Barra Mansa, Volta Redonda,
Barra do Piraí e Mendes). "É o patro-
no da região. É quem está nos trazen-
do o progresso", diz José Marcos Pi-
neski, 74, nascido e criado em Porto
Real e ex-gerente da Companhia
Fluminense de Refrigerantes.

Desde 90, o Porto Real registra um
crescimento médio de 10% ao ano."Se a recessão tem cara, não a conhe-
ci", diz Lula. O sucesso tem uma re-
ceita contrária à adotada pela maioria
dos empresários: mesmo na crise, o
grupo não pára de investir. Há quatro
anos, as terras ociosas do pólo passa-
ram a ser aproveitadas para a pecuária.
O resultado é uma produção diária de
7.500 litros de leite tipo A — a quinta
maior do país. A cidade vive hoje um
boom, à espera da Volkswagen, da
Guardian e do que mais vier. Um ter-
reno de 600 metros quadrados custa
hoje RS 6,5 mil - cinco vezes mais do
que em 94. Mas Lula pensa em se apo-
sentar. "No máximo em cinco anos,
pularei fora. Vou administrar o grupo
só à distância", anuncia o empresário,
que quer mais tempo "para curtir a vi-
da". Haja curtição: são quase oito
megassenas para se gastar por ano. ¦

V empresário diante da ponte que ligará Porto Real à fábrica de vidros Guardian

Real andava mal das pernas. O quadro
de funcionários precisava de uma
grande limpeza e possuía mais status
do que competência. O pai. Renato
Monteiro da Costa, mono em 1988.
antigo dono da usina açucareira da ci-
dade, tomou-se dono da Companhia

Fluminense de Refrigerantes em 59.
Foi quando a família, baiana, se mu-
dou definitivamente para lá. A mãe.
Dona Antonieta. e a irmã, Helizabeth,
ainda ficam entre o Rio e Porto Real.

Foi na gestão de Lula que o grupo
cresceu e apareceu. A companhia ti-
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No melhor estilo do realismo fantástico quç salpica sua
história, aAmérica Latina caiu no próprio esquecimento. A

rj .ir história recente pouco é lembrádapelas npvãs gipraçõès e a

1 
memóriá do continente ficou ^quivada na çáÈeça dos que
viveram os temnos de inaiiietáranotrthial 

'#», 
tui4iiil£m>ja «r».

Satina come-

vivendo os

_ , í se integrar

^dòs mundiais, a regiao^^niiilia esquecida e com
íprevisível. Ádé;nqpi$tfíaplena, abrangente, que

fòdos os cidadãos' da.mi$éria e da ignorância ainda

W sonho distante. A memória é difusa, o presente, qua-

( íf scohhecido, e o passado," corno se não tivesse existi-

W® resgatar os últimos 50 anos de história da Améri-

j^fLatma, personalidades do continente se reunirão no Rio

W amanhã a 5 de setembro no Centro Cultural Banco do

x^feasil para realizar o seminário América Latina: da guer-

\rilha à redemocratização, promovido pelo Jornal do
V]m iJrasil. 

"Ninguém 
sabe nada da nossa história, a América

ina VÍrOU uma caixa"Preta"> diz o jornalista Newton
/Carlos, organizador do seminário, que traz ao Rio o econo-

^íftista mexicano Jorge Castaneda, o ex-presidente argenti-

72j3?> 
Raúl Alfonsín e o ministro do Planejamento do Chile,

Luis Maira, além de especialistas do Brasil, como Leonar-
do Boff, e de outros países. 

"O 
objetivo é evitar que tudo

H 
~se perca na folha çio tempo. A América Latina está à deri-

va. E já que o futuro é tão incerto, vamos pelo menos co-
nhecer o passado", diz Newton Carlos. Conhecer a Histó-
ria é o primeiro passo para desvendar o futuro. A seguir,
um balanço dos últimos 50 anos na América Latina.

fcrè
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DOMINGO P3

1 - A Revolução Sandinista toma o poder na Nicarágua,
em 79, e o povo vai às ruas para comemorar 2 - Che
Guevara, o símbolo do inconformismo latino-americano
3 - Fidel Castro (C), ao lado de Camilo Cienfuegos (E),
chega vitorioso a Havana 4 - A queda de Jango marcou
o início do regime militar no Brasil 5 - O escritor
francês Régis Debray quis lutar ao lado dos rebeldes,
trazendo o entusiasmo europeu pela revolução latino-
americana, e acabou sendo julgado e condenado na
Bolívia 6 - A morte do estudante Edson Luís, no Rio,
desencadeou uma série de manifestações contra a
ditadura 7- Nelson Motta, Edu Lobo e Chico Buarque na
passeata dos 100 mil, no Centro do Rio 8 - Os
distúrbios sociais chegaram à Venezuela nos anos 60

0charme 

do rosto barbu-
do, a boina caída na
testa e o jeito valente

mas terno do guerrilheiro
que arrebatou cabeças e co-
rações de várias gerações ti-
zeram de Che Guevara um
mito e a marca de uma épo-
ca. Desse período de insur
reições armadas, contesta-
ção, contracultura, convul-
são social e política e dita-
duras militares sobreviveu a
Revolução Cubana. Fidel
Castro, amado ou odiado,

permanecerá na nossa me-
mória como o Davi que en-
frentou o Golias. Mas Cuba
é exceção. Na América Lati-
na, as forças da mudança
sempre estiveram com exér-
citos ou políticos civis. A

guerrilha, que pipocou nos
anos 50, 60 e 70, era pretex-
to para a repressão, mas não
o inimigo principal. O histo-
riador inglês Eric Hobs-
bawm, no livro A era dos ex-
iremos, comenta: "A onda
de regimes militares direi-
tistas que começou a inun-
dar a América do Sul na dé-
cada de 60 não respondia,
basicamente, a rebeldes ar-
mados." A reação era contra
os políticos que haviam che-

gado ao poder pela via de-
mocrática aliados às forças

populares. Foi assim com
Allende no Chile, em 73. Na
revolução de 52, a Bolívia
derrubou a ditadura, nacio-
nalizou as minas de cobre e
promoveu a reforma agrária,
mas voltou a mãos militares
em 64, num golpe apoiado

pelos americanos. Os EUA
se firmavam como superpo-
tência e a estratégia antico-
munista era o motor da sua

política de intervenção na
região. O primeiro país a
cair na malha da Guerra Fria
foi a Guatemala. Fm 54, so-
freu o primeiro golpe militar
financiado pela CIA. Fm 67,
soldados bolivianos treina-
dos pelos FUA executaram
Che Guevara. F em 79, a
Revolução sandinista chega-
va ao poder na Nicarágua.
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9 - Guerrilha no cotidiano
latino-americano 10 e 11 -
O general Pinochet (E)
derrubou Allende, o presi-
dente eleito pelos
chilenos, em 73 12 -
Isabelita Perón, deposta
pelos militares argentinos
em 76 13 e 14 - Che (E) e
Lamarca: o mesmo fim 15

- Mineiros bolivianos: a
primeira revolução 16 - A
repressão nas ruas do Rio
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1 e 4 - A campanha pela
anistia começou no governo
Figueiredo, o último do
regime militar 2 - O
comício das Diretas Já
reuniu 1 milhão 3 -
Prestes na volta ao Brasil

- Em 85, a Argentina
julgou e pôs na cadeia os
chefes do regime militar

- Eleito em 83, Alfonsín
se despede em Buenos
Aires do poder militar

Palco 

de distúrbios e mu-
danças que moldaram a
psique dos povos da

região, a América Latina de-
saguou na década de 80 ba-
nhada em inflação astronô-
mica, profunda desigualda-
de social e um acúmulo de-
sorientador da dívida exter-
na. O período acabou en-
trando para a história como
a década perdida. Mas trou-
xe. em contrapartida, ou tal-
vez por isso mesmo, os pri-
meiros sinais da redemocra-
tização. Raúl Alfonsín con-
duziu na Argentina o pri-
meiro processo democrático
dos anos 80. Foi nesse tem-
po que ele cunhou a expres-
são democracias pobres, re-
ferindo-se à realidade dos

países onde despontava tí-
mida a tão ansiada democra-
cia. Mais tarde, na mesma
década, os argentinos tive-
ram o seu tribunal de Nu-
remberg. Puseram no banco
dos réus e depois na cadeia
- fato inédito na história da
América do Sul - os milita-
res-presidentes do tempo da
Guerra Suja, responsáveis
também pelo fiasco da
Guerra das Malvinas, contra
os britânicos, em 1982. A
anistia no Brasil permitiu a
volta do Cavaleiro da Espe-
rança Luís Carlos Prestes e
de todos que tiveram que
partir por causa de suas
idéias. Foram momentos de
comemoração. Logo depois,
em 1984, a campanha por
eleições diretas estava nas
ruas. Os civis voltaram ao
poder no Uruguai com San-
guinetti e no Chile, em
1989, com Aylwin. A singu-
lar guerrilha do Sendero Lu-
minoso despontava no Peru.
Mas a década também se ca-
racterizou pela ação dos
Estados Unidos na América
Central, onde o governo
americano deu apoio total
ao sanguinário regime mili-
tar de El Salvador e finan-
ciou na Nicarágua os con-
iras, que tentavam derrubar
o governo sandinista.
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| 1 - A pobreza atravessou
5 todas as décadas 2 e 3 -
_ Protesto contra o

| desemprego e a política
^ de Menem na Argentina

mostra que a experiência
democrática não trouxe os
benefícios econômicos
esperados 4 - Prêmio
Nobel da Paz, Rigoberta
Menchu difundiu a luta
dos índios na Guatemala

- Os cara-pintadas
marcaram a nova fase
democrática no Brasil

- Collor foi afastado num
processo de impeachment

- Comandante Marcos,
chefe da guerrilha dos
anos go no México 8 - Na
luta contra a exclusão os
sem-terra são hoje o único
movimento social

Nus 

anos 90, já consoli-
dada, a democracia for-
mal se estende por qua-

se toda a América Latina.
No Brasil, elege-se um pre-
sidente pela primeira vez em
mais de 20 anos. Fernando
Collor de Melo. o eleito, é
afastado do poder depois de
um inédito processo de im-
pcachment. A América Lati-
na adota o neoliberalismo
apregoado pelos países ri-
cos. Estabiliza-se a econo-
mia de boa parte dos países
da região, contém-se a infla-
çáo galopante, mas o abis-
mo entre ricos e pobres só
faz crescer. No México do
PRl (Partido Revolucionário
Institucional), desabam as
teses neoliberais na forma
de uma das piores crises
econômicas e ressurge a

guerrilha na região pobre de
Chiapas. O combate ao nar-
cotráfico em países como
Colômbia e Bolívia se trans-
forma no cavalo de batalha e
na presença dos LUA na
América do Sul. ü desem-

penho econômico dos países
asiáticos encanta o mundo e
empurra para terceiro plano
a América Latina, que não
consegue chamar muita
atenção com seus malaba-
rismos para agradar o mer-
cado. É para a Ásia que
voam os investimentos.
Aqui fica a imagem da re-
gião onde a desigualdade de
renda é das mais cruéis. Mas
o mundo se curva à luta so-
litária de alguns latino-ame-
ricanos contra a exclusão.
Rigoberta Menchu. índia
camponesa guatemalteca,
ganha, em 93. o Prêmio No-
bcl da Pa/. Ganha também
as páginas dos jornais no ex-
terior a luta dos sem-terra no
Brasil, hm meio à febre da
globalização e à defasagem
tecnológica, atormentada
pela incerteza e sem saber

que rumo tomar, a América
Latina se depara com o sé-
culo 21. E se pergunta: co-
mo entrar na era moderna da
cidadania para todos?
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O PROGRAMA
0 seminário Da guerrilha à re-
democratização, que vai de
amanhã ao dia 5 no CCBB, terá
entrada franca (para a abertu-
ra, é preciso fazer inscrição
pelo telefone 216-0626) e se-
guirá a seguinte programação:
1) 50 Anos de História
Latino-Americana
Segunda-feira, às 10h30
Jorge Castaneda (México)
2) Do Bom Vizinho à Guerra
Fria
Terça, às 10h30
Maria Regina Soares (Brasil)
3) Caso Guatemala
Terça, às 13h30
Mario Solórzano Martínez
(Guatemala)
4) Bolívia-A Revolução
Esquecida
Quarta, às 10h30
Mariano Baptista Gumucio
(Bolívia)
5) Revolução Cubana
- Socialismo Tropical
Quarta, às 13h30
Emir Sader (Brasil)
6) A Revolução Exportada
Quinta, às 10h30
Rubén Ignacio Zamora
(El Salvador)
7) Populismo Militar
Quinta, às 13h30
Héctor Béjar (Peru)
8) Via Chilena Para o
Socialismo
Sexta, às 10h30
Luis Maira Aguirre (Chile)
9) Doutrina e Estados de
Segurança Nacional
Sexta, às 13h30
José Maria Pasquini
(Argentina)
10) Conferência de Medellin
Terça, às 10h30
Leonardo Boff (Brasil)
11) Rostos Diferentes
Terça, às 13h30
Carlos Fernando Chamorro
(Nicarágua)
12) Consenso de Washington
Quarta, às 10h30
José Luís Fiori (Brasil)
13) A Integração
Latino-Americana
Quarta, às 13h30
Guy de Almeida (Brasil)
14) Redemocratização dos
Anos 80
Quinta, às 10h30
Raul Alfonsín (Argentina)

INCERTEZAI
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Chidíd, dono
da Santa
Bárbara:
' Nunca tantas
clinicas
concorrentes
funcionaram
com tanta
harmonia"

Antes

fl ^^1
¦Mi^^^BMyp,... . 

^|BM

I i^ w in n

I iIf*H6I !
Alain D*ion Qina LoflobrigMa Charles Aznavour Frank Sinatra

Niki Lauda Sophia Berenson

Q

BOTAFOGO

capital mundial da

cirurgia 
plástica

Bairro reúne a nata da especialidade,

atraindo clientes e médicos do mundo

inteiro em busca de beleza e técnica

Fotos de Marco Terranova

CILENE GUEDES

Quando 

percebeu que a elite carioca dos anos 20 ti-
nha se encravado num só bairro, o escritor Lima
Barreto, indignado, diagnosticou: 'Tornou-se dos
nossos dirigentes e magnatas uma vaidade singu-
lar: a vaidade de Botafogo e adjacências."
disso, no século 19, turistas estrangeiros já reve-

lavam sua predileção pelo local, atraídos pela beleza natu-
ral da enseada. Hoje, pode-se até suspirar de saudades
desse frescor de Botafogo, em parte recuperado com a
cirurgia do Rio Cidade, que rejuvenesceu o bairro. A vai-
dade, porém, continua levando milhares de celebridades
até lá, atrás de beleza. Não a natural, é verdade, mas uma
beleza criada, ponto a ponto, pelas mãos de pelo menos 48
cirurgiões plásticos instalados nas dezenas de consultórios
e 16 clínicas especializadas no bairro. For elas, já
saram gente como Alain Delon, Sophia Loren e Frank
Sinatra (veja o quadro ao lado), entre outras celebridades
que, nas últimas décadas, fizeram no Rio bem mais que
turismo - umas fizeram os seios, outras uma lipo...

Além da fidelidade ao mestre, os principais discípulos
de Ivo Pitanguy parecem também ter se mantido fiéis ao
bairro, transformado numa espécie de capital mundial da
cirurgia plástica. Os experts dizem que a especialidade
médica na qual o Brasil é internacionalmente reconhecido
como imbatível chega aos contornos da perfeição no Rio
de Janeiro. E aí, ainda vale a velha percepção de Lima Bar-
reto: "O Rio é Botafogo." A cada ano, mais de 100 médi-
cos estrangeiros visitam o bairro em busca de reciclagem
ou especialização. Dos 130 titulares da Sociedade Brasilei-
ra de Cirurgia Plástica, 32 atendem e operam em Botafogo.
Eles dizem que a escolha não é mera coincidência geográ-
fica, mas se deve, sim, à facilidade de acesso e proximida-
de de outros grandes especialistas.

Em 1965, porém, outros critérios pesaram na escolha
de Ivo Pitanguy, o primeiro a se instalar em Botafogo. En-
quanto o trânsito já ensaiava os primeiros engarrafamentos
nas grandes vias que escoavam gente e produtos para o
resto da Zona Sul, as ruas secundárias do bairro, como a
Dona Mariana, mantinham-se tranqüilas e livres da carga

populacional que fazia Copacabana implodir. "Procurei

um bairro calmo, tranqüilo, arborizado. Na minha época,
só havia casas por aqui", lembra o consagrado cirurgião.
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- CLINICA IVO PITANGUY
- Clínica Santa Bárbara
- Interplástica
- Unidade de Cirurgia Plástica
- Plastike

: 6 - Clínica Marcos Spilman
- Centro de Cirurgia Plástica Botafogo
- Clínica Alcindo Braga
- Clínica Rui Vieira

10 - Clínica Santa Verônica
: 11 - Clínica Ferdinando Costa

12-SOS Mão
13 - Pró-oftalmo Microcirurgia Ocular
14 - Clínica das Palmeiras
15 - Clínica Wagner Fabrini
16 - Obra Social Santa Margarida Maria
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Pelos mesmos motivos, diz
ele, a concentração de mé-
dicos - não apenas cirur-

giões plásticos - é grande
em Botafogo.

Mestre Pitanguv está
certo apenas em parte.
Grandes clínicas e hospi-
tais, como a São José e o
Samaritano, fizeram do
bairro o centro médico do
Rio. Mas é só em cirurgia

plástica que Botafogo é
centro de referência mundi-
al. Presidente da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Piás-
tica e um dos primeiros alu-
nos - mais tarde, instrutor -

do curso de pós-graduação que Pitanguy mantém em sua
clínica. Farid Hakme acredita que o "professor" tenha es-
colhido Botafogo por outro motivo. "Esse era o bairro das
embaixadas, onde hospedavam-se muitos dos estrangeiros

que vinham para cá se operar", afirma Farid. Seis anos de-

pois do mestre, ele mesmo abriu uma clínica, a Interplás-
tica. na Rua Sorocaba.

Com o passar dos anos. não foi apenas o número de clí-
nicas que cresceu. As instalações também se esticaram. A
Interplástica. que começou com uma sala de operação e
três quartos num pequeno sobrado, anexou uma vila intei-
ra de 11 casas, além de uma casa de repouso para idosos.
Hoje. a clínica pára do outro lado do quaiteirao. 11a Rua

Ivo Pitanguy, o pioneiro: "Procurei um bairro tranqüilo"

São João Batista. Tem qua-
tro andares. 24 suítes e

quatro salas de operação.
No último andar, llca um
centro de estudos e lazer

para médicos, com biblio-
teca, sala de vídeo, anfitea-
tro, sinuca, piscina e chur-
rasqueira. Cinqüenta e três
cirurgiões plásticos costu-
mam operar ali. "Não èxis-
te nada igual 110 mundo",
orgulha-se o dono.

Outros ex-alunos de Pi-
tanguy seguiram o mesmo
caminho de Farid. Três de-
les, Cláudio Cardoso de
Castro, José Gradei e José

Horácio Aboudib. agruparam-se em 19X3 para formar a
Unidade de Cirurgia Plástica (UCP). na Rua Teresa Gui-
marães. Seguem a escola de Pitanguy, mas também fazem
funcionar as suas. A UCP mantém convênio com a pós-
graduação em cirurgia plástica da Universidade Estadual
do Rio de Janeiro (Uerj). "A 

proximidade faz as clínicas
acompanharem o ritmo frenético dos avanços na especiali-
dade. Se um compra um novo aparelho ou conhece uma
nova técnica, logo o outro vai querer ver e conhecer", diz
José Gradei, que é presidente da Associação dos Ex-alunos
de Ivo Pitanguy. cuja próxima reunião, ano que vem, terá
como anfitrião o rei Hassan II. do Marrocos. Amigo e
cliente de Pitanguy. o rei faz questão de que a abertura e o
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Roberto, Marin, Joseph, Draga, Ballejo e Carlos: alunos

ENTREVISTA / FARID HAKME

>4/i/e.y de acertar o contor-
no nas curvas de Botafogo,
vale conferir as dicas da-
das à Domingo pelo presi-
dente da Sociedade Brasi-
leira de Cirurgia Plástica,
Farid Hakme, nesta entre-
vista:
O que fez do Brasil o cen-
tro mundial da cirurgia

plástica?
O pioneirismo do professor
Ivo Pitanguy e os alunos

que ele formou.
Não é contraditório que,
num país onde o acesso à
saúde é tão difícil, justo a
cirurgia plástica estética
seja a especialidade de
maior destaque lá fora?
Essa contradição éfruto da
mistura de raças. Em mui-
tas pessoas, o nariz não
combina com os lábios, as
nádegas não combinam
com os seios. A necessida-
de de cirurgia plástica aqui
é maior.
Mas quem estabelece esses
critérios? Quem pode afir-
mar que partes do corpo
combinam ou não?
A própria pessoa. Nem to-
do mundo tem um nariz
igual ao seu. As vezes, se
tem um nariz Farid...(risos)
Cada dia se fala num novo
método de rejuvenesci-
mento. Como se distingue
um avanço científico de
um engodo?
O mais importante é a rela-

ção médico-paciente. O

paciente confia no médico,
e ele vai indicar o melhor
tratamento. O ideal é não
ir na onda dos modismos.

Marcos Vianna

PlM /¦

Farid: confiança no médico

Mas não se corre o risco
de confiar num charlatão
sem saber?
Bom, aí a pessoa confia
uma vez, não se dá bem e
não confia nunca mais.
Uma boa garantia é saber
se o médico faz parte da
Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica.
Por que os homens estão

perdendo a vergonha de

fazer plástica?
Porque pessoas importan-
tes, como o presidente Fer-
nando Henrique Cardoso,
fizeram plástica e divulga-
ram isso. Além do que, o
mercado de trabalho pede
gente mais e mais jovem.
O senhor já fez ou preten-
de fazer plástica?
Sim. Quero fazer plástica
nos olhos, lipo na barriga e
levantar a ponta do nariz.
Se Deus quiser, farei isso
em dezembro deste ano.
Meu sonho de consumo é

ficar bonito. (risos)

® encerramento do encontro sejam realizados em seu palácio

jf real, em Rabat.
a O clima entre as clínicas de Botafogo não é menos cor-

1 dial. A duas quadras da UCP. Nemer Chidid, dono da
Clínica Santa Bárbara, na Rua Paulo Barreto, descreve os
colegas como uma grande família. Diz que só não fazem

intercâmbio de pacientes. Se falta um remédio, pedem um
ao outro com a maior naturalidade, como vizinhos pedem
açúcar para um cafezinho fora de hora. A confiança é tan-
ta que uns já fizeram plástica nas esposas dos outros. "Nós

nos protegemos. Nunca tantas clínicas concorrentes fun-
cionaram tão harmoniosamente", diz Nemer, que abriu a
sua há 22 anos. Há nove instalado na clínica Plastike, na
Rua Visconde Silva, Edmar Fontoura diz que quase todos
os cirurgiões plásticos das redondezas são amigos. "Posso

sair a pé para almoçar na clínica de qualquer um deles."
A grande confraria dos cirurgiões plásticos botafo-

guenses surpreende tanto quanto a aldeia multiétnica que
formam seus aprendizes. Pelos jardins e corredores das clí-
nicas, o português tem sotaque fusion. Metade dos 100
candidatos às 14 vagas anuais para a pós-graduação na clí-
nica de Pitanguy é composta por estrangeiros. Uma Torre
de Babel. A Interplástica mantém três quartos só para hos-

pedar médicos de fora. Já a UCP costuma atender, em mé-
dia, 15 estrangeiros em reciclagens de uma semana.

"Fiz 
quatro anos de cirurgia geral. Quando me decidi

pela cirurgia plástica, quis o melhor que tinha", diz o ar-

gentino Fernando Marin, de 31 anos, aluno de Pitanguy.
Para o colombiano Libardo Ballejo, aluno da pós-gradua-
ção da Uerj e estagiário na UCP. a qualidade ultrapassa os
muros do casarão da Dona Mariana. "No mundo inteiro, o
Rio é considerado a Meca da cirurgia plástica." E lógica-
mente, é em Botafogo que ele e muitos médicos acabam

parando. 
"Poderia ter ido para os Estados Unidos ou para

a Europa. Preferi o Brasil não só pela proximidade e afini-
dade cultural, mas porque aqui se tem muito mais chance
de aprender do que em outros países. O volume de cirur-

gias é muito grande", diz o colombiano Carlos Fernandes,
de 30 anos, outro estudante da Ueij que freqüenta a UCP.

Até os europeus, muitos do Primeiro Mundo, se ren-
dem àquele cantinho do Terceiro, entre a São Clemente e
a General Polidoro. "Não 

quis perder tempo em outro

país", diz a iugoslava Draga Kuznanovich. de 37 anos, alu-
na de Pitanguy. O italiano Joseph Ottolenghi, de 36 anos,
acha que a prática torna o ensino de cirurgia plástica, no
Brasil, muito mais completo. "Essa vontade de ensinar os
residentes é quase única", diz Joseph. E por isso que seu
conterrâneo Roberto Terranova, de 30 anos. cirurgião ge-
ral no Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do
Rio de Janeiro (laserj), está há 12 anos na fila por uma
oportunidade. "Sonho com isso desde a infância", conta
Roberto, que foi adotado por tios brasileiros no fim da
adolescência para poder cursar medicina no país, onde ain-
da pretende chegar a cirurgião plástico.

Quando Roberto ainda era menino, no entanto, Botafo-

go era outro bairro. O cirurgião Farid Hakme se queixa de

que, nos 25 anos em que sua clínica funciona no bairro,
não houve lifting que desse jeito na queda da qualidade de
vida. "A 

proximidade das favelas fez a violência crescer
muito", reclama Farid. Edmar Fontoura se queixa do trãn-
sito e também já não morre de amores pelo lugar: "Estou

muito bem instalado, mas não sei se hoje escolheria o mes-
mo bairro." Que é isso. doutores? São só as rugas do tempo
num bairro que continua cheio de charme. ¦
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Vem aí, dia 30 de agosto, um show a laser nas bancas: a Edição Especial da Programa CD. Nas primeiras faixas, entrevista

com Manolo Camero, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Disco. Logo em seguida, os

últimos lançamentos e novidades do mercado. CD Roms e as novas tecnologias que estão surgindo. Uma revista feita para

os fãs de CD guardarem na estante. Não perca. Uma edição como esta, some rapidinho das prateleiras.
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«econ5t*ucao de mamas
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Blpo.^n.o Tela.: 511-4741 - Cal. 985-5570 ~

LIPOCLINICA
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CLIINICAS MEDI «na

ANGIOLOGIA

VARIZES - CIRURGIA ESTETICA
• MICRO VARtZES • ESCLEROSE

TELANGECTASIAS • ELETROCOAGULAÇÀO • FOTOOERM
|? clínica ml Borroumi

a R.Joana Angélica, 229-Ipanema-521-9098
R. Prof. Gabixo. 175 - Ti jucá - 284-3848
DR. IVAN S. DE ALMEIDA

TRATAMENTO DE VARIZES E MICRO VARIZES
MENOR PHAZO.DE TEMPO POSSÍVELNAO DEIXA MARCAS, NAO REQUER O USO DE FAIXAS.GLIfrNTVES DE OUTRAS LOCALIDADES MARCAR1DENCTES DE OUTRAS LtNO MÍNIMO COM 1 MES DE ANTECEDÊNCIA.
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ORURGIA VASCULAR

COSI
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CREMÍRJ 95063 0 • Dr. Onoldo Pere.ro CRM 5112 I

TIJUCOR Emergência Cardiológica
Tels 254-2568 e 254-0460

PRONTO SOCORRO DA TIJUCA
Emergência Clinica Geral • Tel.: 2M-95S2

Rua Conde de Bonfim. 14$
Hr\p TtHnttuO fib«) ótt O |i*i • TR.M 41ASA
CASA DE SAÚDE SANTA THEREZINHAl

Rua Moura Brito, 81 • Tel.: 264-9SS2
R«*%p l^cnwu l> Hómul<> StH/4 - CRM 5#i7í»1

HOSPITAL PAN-AMERICANO
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l> Astoêfu Setrj Ir CRM JMHJ • O frjmco Sbjffi CRM Mbt*

Or frjrH tuvChjrmtr CRM JIPU» Dr Hrkirr Raufirtut CRM 144Ç61
DOENÇAS CARDÍACAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Rua Vivrindc Silva, 99 Tel» 226-1100 e ^Bf>-fl191¦ [MIRliNOAS Inp J291
CIRURGIA PLASTICA

COl ACENO implante para rejuvenescimento
facial (proced E .U.A.) • UPOASPIRAÇÁO

Dr. Sebastião Menezes CRM 9'»6 7
CIRURCIA PIASTICA. ESTETICA E Rf PARADORA

contorno corporal - lace. nariz, busJo, abdômen, culote
AV COPACABANA. 680 - Cr. 709 - Tel.: 255-2014 e 255-0650

Dr. Fcsbrini
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA E REPARADORA
CONSULTÓRIO Av Copocabona, 534 Gr. 1 103/04
Tel 257-3029 e 235-5899
CLÍNICA 986-4513 - MERCEDES

URSANO ÍABRINI - CRM S303VB6-1 RJ

JOSE BADIMCKMrm;j MARCOS BADIMCRM 490h\
Cirurgia Plástica e Estética • Lipoaspiração

Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial
Av Copacabana. 664 Gr B09 - C'jl Menescal - Tel 2S6-7S77

R Alm Cochrane, 9fl TeK 214-2912, 264-6697 e 248-2999

Dr. FERNANDO VALENTIM FILHO
CIRUROIA ESTÉTICA C REPARADORA

Face NAR12 paipebKaS, OIELMaS. MAMAS, abdômen. UPOASPIRAÇAO.
PEfilNG CIKÚRGICO E QUÍMICO (ACOO GUCÔUCOl

«ECONSTRUÇÁO DE MAMAS 1
I Contultòrto Roo Vitcond® Pi»a|ó, 550 2309
| ipo«.mo Tala.: 511 -4741 - Cal. 985-5570

LIPOCLINICA
. CIRURGIA PLÁSTICA • LIPOASPIRAÇÃO

. IMPLANTE DE CABELO • EMAGRECIMENTO
REJUVENESCIMENTO DA FACE E MÃOS SEM CIRURGIA

PIANOS DF FINANCIAMENTO
LARANJEIRAS CENTRO IPANEMA

225-6314 - 265-3767 - 265-3386 - 233-6269

CONTATOS PARA ESTA COLUNA

585-4383 - 585-4350
521-9812

CLÍNICA PSIQUIÁTRICA

CLÍNICA PSIQUIÁTRICA^
PENSÃO PROTEGIDA ESTELA

Tritinento especializado ia: ESQUIZOFRENIA, DEPRESSÃO DEPENDÊNCIA QUÍMICA.; I
Dif. Estkcr Astrachan • CRP - 053577/Clefe k clinica: Yen AiImí CRN 52350737 j

Internação com médico de plantão 24 hs. JI
Rua do Matoso. 254 - Tiiuca - Tel: (021) 293-2244 -1

ORTOPEDIA

DERMATOLOGIA
Prof. Dr. ALDY BARBOSA LIMA

DOENÇAS DA PELE, UNHAS E CABELOS
VIROSES E MICOSES GENITAIS EXTERNAS

I TIJUO - R Conde Bonfim, 170 Grs IOOl/2/.l Pç Saens Peiia
Tel 254-7788 e 254-5490

I BARRA: Av. Arm. Lombardi, 80C/216 - Ed. C Cascais 493-3324
ENDOCR1NOLOGIA (OBESIDADE)

no Clínica de Nutrição
e Endocrínologia

[ njl EMAGRECIMENTO • SAÚDE • LONGEVIDADE I
[ Supervisão Clinica - Dietétlca - Psícolerápica |

|Dr. Eduardo de Azevedo Ribeiro
| Fundador da International Research on Obesity - Londres

Rua Vinícius Oe Moraes, 1 74 - Ipanema
| caM o**2i lei 227-8961 e 247-6846 Fax: 287 0422

ENDOCRÍNOLOGIA E MEDICINA ESTÉTICA
Dra. ELIANE LAMAR PUPIN

ELETROLIPOFORESE
CELULITE. GORDURA LOCALIZADA. EMAGRECIMENTO

UACIDIZ • MÉTODO COMPUTADORIZADO
ROSTO. BRAÇOS. ABOOMfN, GlÚTEO. «RNASB • XADN RUGAS

Rua iordim Boión eo. 295 - lei: 786-C433
C T E O M

| CLÍNICA DE TERAPIA ESTÉTICA E ORTOMOLECULAR j
Dra. MARTA MOREIRA ROCHA - CRM 5244674-8

• Medicioa Ortomolecular • Emagrecirnento com
orientação alimentar «Mesoterapia p/ tratamento de
celiilitc», gnrdura locali/ada e flacide/ «Mcsoterapia

faci.il {X-ADFNFi • Colágeno-lmplante p.irarejuvenescimento • SCULPTEUR (Flacide/)•Peeling - Arne Árido Clicólico
Pça. Saens Pena - Shopping, 45 - s/ 1101 - Tijuca - RJ

567-4332/568-4289

GINECOLOGIA

CLÍNICA DE SENHORAS
Dr. CARLOS HENRIQUE MAYR
i CIRURGIA • GINECOLOGIA • OBSTETRÍCIA

ENDOCRÍNOLOGIA
Av. N.S. de Copacabana. 680 - Gr.1013/1016

Tel: 255-9393 - Fax: 256-4070
Não temos convênio

MASTOLOGIA • RADIOLOGIA

Centro de Tratamento da Mama CT^
DIACNÓS1ICOI TRATAMENTO

DAS AlTFRAÇÕES MAMÁRIAS
>i Maunnofbv^dCílM 226 >1* PkIto AuélioOrTinndeÒoCárrnoCílM JTJftí

VkxiKm jbnt (rxifRM r<!»»)cw iia/ swreCEM 19119"Rua Lúcio de Mendonça. 56 - Tijuca - Tel.: 284-8822
Centro d« Masfologla de
Rio d* Janeiro. Diagnóstico por Imagem j

MAMOORAFIA DE ALTA RESOLUÇÃO
ESTEREOTAXIA - ULTRA-SONOORAFIA

DRS CELESTINO DE OtlVEIl* LADISUU AIMEIOA MARCONI LU NA |
R Gctúlio da* Neves. 16 J BOTÂNICO 266 0339/746-8716

Av da* Arrvér co*. 7901/706 BaRRa ¦ 431 1133 R 1706/1 707 j

OFTALMOLOGIA

1 Dr. JOÃO ANDO crm0379S|
>r. JOÃO SAWAO ANDÓ CRm 5?54»?3/7|

•CLÍNICA E CIRURGIA OCULAR «LENTES DE
CONTATO • REFRAÇÁO COMPUTADORIZADA

IA. dói Améncoi, A790 a' A? 7
iCffiirc frcSiwo^oI So^OVcí

CENTRO 0FTALM0L0CIC0 BOTAFOCX) |
•Cirurgia da miopia e asligmatismo
•Catarata com implante
• Lentes de contato

(MCR2 M 2

Com 32S-37S1«r> 371-1057

URGÊNCIAS - DIA E NOITE
">rc<,an Dr. José Carlos Vieira Romeiro\

Rua Voluntários da Pátria, 445 Grs. 401/02/11
td Centro Médico Botafogo - 246-1777 c 286-5955

CENTRO DE CATARATA

r. SÉRGIO BENCHIMOLI
S. de Copocabona, 680 gr 511 a 51 4

Tel.: 255-5349
Particulares e convênios

^ORTOPEDIA 
• TRAUMATOLOGIA

[PRONTO] RAIOS X • FISIATRIA
(T$auúaJ

CREMERJ 96539.8

Rua Dois de Dezembro, 78 - GR. 901 a 904
Esq. Rua do Catete - Ed. Catete Business Center |

Tels.: 265-4833 / 225-9900
Resp. Dr. Aírton ). Paiva Reis - CRM 09780

CLINICA ORTOPEDICA OMBRO E JOELHO |
CIRURGIAS DO OMBRO E JOELHO

ARTROSCOPIA • RADIOGRAFIA • FISIOTERAPIA

Dr. GUILHERME VENTURA
Pro» ADJUNTO DA FACULDADE DE MEDICINA - UFRJ

ASSISTANT ÉTCANGER DES HÒflTAUX DE PARIS - França I

CRM 24S36
Rua Barão de Joguanpe, 129 - Ipanema

Tel 227-7220 «227-6097

ODONTOLOGIA
ODONTOLOGIA /2=^\ ASSISTENCIAL
RtSTAUtACOtS ESIÉTCAS, f f »IO««NAS MIAUÇÒiS

rONTÍflIA. a tÃMICAs! // ARCOWMOPNWÇDJTRW
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TKATAMfNTO PwfAlwTlt BTltltlZAÇAO HOSffTAlAK
CENTRO: Av. Rio Branco, 135 Gr. 701 a 705 - Tel: 507-2305

Oireçio: MARCELO N. CARIELLO - CEO 12180
• IMPLANTES DENTÁRIOS.PRÓTESES E BLOCOS EM PORCELANA• CIAREAMENJ0 DENTALIÇ0ES COSMtTI¦ 0D0NT0PE0IATRIA . ORTODONTIA

ICAS .PERIODONTIA• RESTAURAÇÕES C0SM
EblATRIA • 01

nO ADIEI EMERGÊNCIA 24 H
7.7*|" . CENTRAL TELETRIM 141-1111 • C0D. llBKll

DENTAL CLINICA av copacabana. ilu or. iobi-iooi
| lEilIlITlCÃO ESTÉTICA OIU 521-11918 521-1886

GBbmrto C. Barbosa & Torai a M.R.Barbosa

¦ 
_ _ *527 CRORJ 8534 CRORJ
¦ ¦ Credenciados Implamed-Sterngold™ Flórida - USA

Q Q f»1 Centro de Reabilitação Ora!

  IMPLANTES e ODONTOLOGIA GERAL

Rua Oel. Moreira César, 2G / 1 021
Ed. Trade Center - Icaraf - Niterói

TEL/FAX: (021) 620-61 1 1

IMPLANTES DENTÁRIOS
Prtf. RONALDO DE CARVALHO MIGUEL

|S Presidente do International Research Comitée af
Oral Implontology - I.R.C.O.I.

Prof da Societé Odontoíogique des Implants
Alguille - S.O.I.A Paris

IIMPLANTES PARCIAIS. TOTAIS E EM ACIDENTADOS
RIO DE JANEIRO: R. Visconde de Pirají. 547 - Gr. 1014/15

Ed Ipanema 2000 - Tel : 239-0270 a 5 T 2-1 241
NITERÓI: Av. Am Peixoto. 207 - Gr. 604'06 Tel.: 717-3201

PERIODONTIA • PRÓTESE DENTAL

Dr. MÁRIO KRUCZAN• TRATAMENTO Dr CfNCIVAS.DENTES CJ MOBILIDADE
E' ENXERTOS E IMP1 ANTFS

•PRÓTESE DE PRECISÃO
•CL AREAMFNTO DE DFNTES

Av Copacabana, 195 s/ 1003 - Tel.: 542-1894
Convênios e Particulares

IMPLANTES DENTÁRIOS

Dr. ARIEL APELBAUM
Especialista

Membro da Academia Americana de Implantes

LEBLON

|- Av Atoulfo de Paiva, 566 S/Lo|a 201/18/19
Tel.: 511-1945 e 294-6346

CÍM3BS07

IMPLANTES DENTÁRIOS E RECONSTRUÇÃO ÓSSEA
Dr. FÁBIO LEONEL FAILEIROS JAENSCH

| Presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Implantologia Oral
Fellow of International Congresv nf Oral Implantoíogv (USA)

! BLOCO DE PORCELANA CLAREAMENTO DENTÁRIO
ESTÉTICA ANTERIOR

Dr. JÚLIO CEZAR PASTORE
fellow of Pierre Eoucnard Aradpmy

Rua do Russel, 450 - Gr. 701 - Tels.: 245-4207
205-3020 - Telefax: 205-1455

Teletrim 546-1636 Cód. 1192891
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. '"BSsSsSjI a ruiigia vascular
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CREMERJ 9S063.0 • Dr. Onoldo Pere.ro CRM 5112 I

TIJUCOR mergencia Cardiologica J/r*V^\,|Tels : 254-2568 e 254-0460 f
PRONTO SOCORRO DA TIJUCA

f rrvrgfrvi.i Clinica Geral - Tel.: 264-9552 V
Rua Conde de Bonfim. 143
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COLOR DOPPtlR
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Or Asluito Setrj It ( RM JlPlflJ • Or frjnu Sluffi CR.U 14bV4
Or funriuvChdrmtr CRM Or Hrklrr Pjuprrirt CRM M4SA

ejoencas cardIacas im crianqas e adolescentes
Kiid Vivnndc SiIvj, 90 Tcli 226-1100 e 286-6J9J
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VARIZES - CIRURGIA ESTETICA
• MICRO VARtZES • ESCLEROSE

^ • TELANGECTASIAS • ELETROCOAGULACAO • FOTOOERM
CLINICA DSL sanoumi

a R. Joana Angelica, 229- Ipanema- 521 -9098
R. Prof. Gabixo. 175 - ftjuca - 284-3848

DR. IVAN S. DE ALMEIDA
TRATAMENTO DE VARIZES E MICRO VARIZES

MENOR PHAZO.DE TEMPO POSSlvELnAo deixa marcas, nao reouer o uso DE FAIXAS.CLIENTES DE OUTRAS LOCALIDADES MARCARNO MlNIMO COM 1 MES DE ANTECEDENCIA.
Av. Ns. do Copacabana, 613 - Sala 804

Tel: f021) 23^-6701

Centro de Tratamento da Mama
diacn6stico e tratamento

DAS At T f RACOf S M.AM.ARIAS
.. 3rv M«ioofhmdfil«.'2bi1»Pk*oAirtloOrrnondr00fjrnoCRM 11 "W2

Nf+onliwnbr*»F«1fRM r<!»»)cWiU/SW»x)CEM W1W"Rua Lucio de Mendon^a. 56 - Tijuca - Tel.: 284-8822
V \ Centra da Maitologlo do
/. Rio d* Janeiro. Dlagnostlco por Imagem

/ MAMOORAFIA DE ALTA RESOLU^AO
ESTEREOTAX1A - ULTRA-SONOORAFIA

h( 

0RS CELESTINO DE OLIVEI«A LADISUU ALMEIDA MARCONI LUNA
\ R Getulio da* Nevci. 16 I SOTANICO 766 C339n*6-8?U>
|Av da* Arrv*rca*. 7901/706 BaRRa- 431 • 1133 R. 1706/1707

^ORTOPEDIA 
• TRAUMATOLOGY

l££?.Fr0l RAIOSX • FISIATRIA
J Rua Dois de De*embro, 78 - GR. 901 a 904* ' Esq. Rua do Catctc - Ed. Catete Business Center

CREMERJ 96539.8 Te,s" 265-4833 ' 225-9900
Resp. Dr. Airton ). Paiva Res - CRM 09780

CLINICA ORTOPEDICA OMBRO E JOELHO
CIRURGIAS DO OMBRO E JOELHO

ARTROSCOPIA • RADIOGRAFIA • F1SIOTERAPIA

Dr. GUILHIRME VENTURA
lJj&W \ Pro*' ADJUNTO DA FACULDADE DE MEDICINA - UFRJ

J ASSISTANT E1RANGER DES HOPITAUX DE PARIS - Franco
X. Rua Boroo de Joguanpe, 129 - Ipanema
CBM24S36 Tel.. 227-7220 e 227-6097
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MEIO AMBIENTE
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paparam

da ecologia

Biólogo vigia de ultra-leve

as lagoas de Jacarepaguá

De 

cima de um ultra-leve,
máquina fotográfica em pu-
nho, o biólogo Mário Mos-
catelli virou, nos últimos
meses, uma espécie de pa-
parazzi da ecologia. Sobre-

voando as lagoas da Barra da Tijuca e
de Jacarepaguá, o coordenador do
Projeto Olho Verde descobriu que as
ocupações irregulares se multiplicam
na mesma velocidade que as enormes
manchas do esgoto lançado pelos
grandes condomínios. Mário reuniu
46 imagens de puro desrespeito à na-
tureza e as entregou no mês passado às
secretarias municipal e estadual de
Meio Ambiente, ao Ibama e ao Minis-
tério Público. Esta semana, mais um
lote de 40 fotos chega à administração
pública. Apesar de não admitir que a
medida seja fruto desse dossiê, a
Secretaria Municipal de Meio Ambi-
ente anunciou, na semana passada,
que vai dar início já em setembro a
uma campanha de educação ambiental
e fiscalização da área.

"Numa das fotos, dá para ver um
aterro no Recreio dos Bandeirantes,
próximo ao Morro do Urubu, onde o
lixo fica jogado sobre uma área com-

pletamente alagada. O risco de conta-
minação é enorme", denuncia o ecolo-

gista, que em suas blitzes pega carona
num ultra-leve pilotado pelo tenente-
coronel José Augusto Santana, da re-
serva da Aeronáutica.

Um outro aterro, para construção,
próximo ao condomínio Rio II. em Ja-
carepaguá. está cobrindo uma área to-
mada pela planta taboa do brejo Í7Y-

TREM DE PRATA
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TODOS OS DIAS
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Marcos Vianna

Mário com o piloto José
Augusto: "A degradagao

N ambiental desvaloriza o
patrimdnio das pessoas"

m . u Jf :-V. | JBW pk'-yjBft

pha dormingensis), que se alimenta de
nutrientes encontrados no esgoto. "Ela

ajuda a controlar a poluição", diz Má-
rio. As fotos também mostram que há
aterros sendo feitos com areia da faixa
marginal de proteção, área na beira
das lagoas que, por lei, deveria per-
manecer intocada.

O biólogo reclama da falta de res-

ponsabilidade dos moradores da re-

gião. 
"As 

pessoas têm que entender

que a degradação ambiental desvalori-
za o patrimônio delas mesmas. No
bolso, todo mundo sente. Não precisa
ser bom aluno de ecologia para enten-
der isso." Basta ter consciência. ¦
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Mul-T-Lock Door. Segurança a toda prova.
0 novo lançamento da Mul-T-Lock para residências e escritórios.

Fecho de segurança
que permite a
abertura parcial
ila porta.

In.serto telescópico
para perfeito ajuste
da altura da porta

Dispositivo de
parada da porta
quando aberta.

Não é necessário
quebrar paredes.

Distribuidor RJ: SINTEXTIl.
Av N. Sra de Copacabana. 171 B, Copacabana
Fone (0211 255-4610 / I a* (021) 247-3951

Central de Atendimento:
Fone (0111 706-5944 / Fax (0111706-5864

Construída com
cliapa de aço ^
galvanizado
(anticormsivo).

Guarnição vedante
ao redor da portai

Travamento em
todas as direções.

Fechadura
embutida e cilindro
de alta segurança
Mul-T-Lock.

Visor telescópico
com ampla
angulação.

Reforçada
internamente
por longarinas
verticais de aço.

Isolamento
acústico e térmico.

Varias opções de
acabamento.
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Deixou o Chase Manhat-

„- 
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tan efol para a Alemanha Lt^'ojMiBi
''HE/p pensar 

na vida. Voltou X<'%~*T\.
v'f^ para administrar a firma

|M jg g d0 Marco e acaba de
.'.¦ langar a pripria cole?8o. "=^*^0?.: 'J

Conceito de estilo: o gla-
¦ m°ur, acima detudo.

Pro|eto: crtar cole?5es pa- jiL' ¦ ra estilistas como Marco |gnBH|^^^^E y
\':- 

~'?li Rica e Sonia Mureb. gjk
sorri quando se fala em |y
lojaexclusiva. ^
Na foto, de temo atemlo If
Hugo Boss, gravata e ca-

. I Walter Steiger

I Deixou pa-
M ra Alagoas e, I'mitYmi
4| em 82, tomou-se estllista
|f| de blfuterias. -- i

Conceito de estilo: preza a In...
¦'-;! crialividade, que motiva ¦ 

'• 
/_

I inven?5es a partir de ralos H
I de pia, caixa de chiclete... ;.flH• "' 

"4$*

Projeto: o desfile na Sema-
na Barrashopping de Estilo ¦ "
e o lan?amento das cole-
r Jes de camisetas de signo

de bijuterias em home- < ;|BMH fl '

Na veste
Van Nolen e camisa

llMHSBgL

Marco Sabino, 43

MODA

Alberto Sabino, 44

Deixou o Chase Manhat-
tan e foi para a Alemanha
pensar na vida. Voltou
para administrar a firma
do Marco e acaba de
lançar a própria coleção.
Conceito de estilo: o gla-
mour, acima de tudo.
Projeto: criar coleçfies pa-
ra estilistas como Marco
Rica e Sônia Mureb. E
sorri quando se fala em
loja exclusiva.
Na foto, de temo alemão
Hugo Boss, gravata e ca-
misa Armani e sapatos
Walter Steiger

Deixou a Medicina, foi pa-
ra Alagoas espairecer e,
em 82, tomou-se estilista
de bijuterias.
Conceito de estilo: preza a
criatividade, que motiva
invenções a partir de ralos
de pia, caixa de chiclete...
Projeto: o desfile na Sema-
na Barrashopping de Estilo
e o lançamento das cole-
i Jes de camisetas de signo
e de bijuterias em home-
nagem a Copacabana.
Na loto. veste paletó Dries
Van Nolen e camisa Paul
Smith

Quase 

todo em família

O primeiro encontro dos Sabinos depois de Alberto decidir criar suas

próprias bijuterias e das mudanças no perfil da empresa que os unia
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fl Sempre foi ligado a teatro, fVBH
mas torciaporMarco.com

ll^gpg: ^WpSHB^nHHBnH quem trabalhava is vezes. ; mHEb SHHHHHH
9HBrP11^^'C C^2s^>"~ fr-1 Foi atorda novela Dancing ^r^wBarngSsftBlffilii

Days. Dirigiu a turne da ,;BBB|H9I^^
BsBlap?'^ -; ,.i% .^¦Hife^.-- . „' 

' flj pe$a Desejo, as novelas ) §f 1 Wm
|^^|^HH| '-« Malhagao, Pitria Minha e H^^KlCraHK •

|j|i||M^.^£-_""- /;>"* 
"i-Kp- 

gai^ 
~ 

-isK" :^Bp; 9| Can & Coma. | ^IPtlx^
BBSppft'^ 

"" - | '" Conceito: faz dos desfiles IIHrMftk.'
* -r V? 

&jfem dos i^niaos performances j nfl a^f|ML ^SfiBfijSlT^'i-";¦ jg| teatrais, emocionando a !:;.^H|
'^<3k k MP plattia e as manequins, I jH.f2g8| HMgy'gL Que choram na passarela.:"- Projeto: ir para Miami,
v-w£«f:"" ^fejfil tnnr Salsa & Managua.

Na foto, de jeans e camisa ,

-*. II e^JT'^W iTTfflWC,~ i^^^^KMBCr JT CNl ~J^g^friT7ffi7*f3'?i^OTf»*tfre*lpi55iiffl • %v.i
WMmm^ny- ¦ '«MMM—

^HHHpjflH9ffi Sonhaw com nm consul- --.. ff ?j0^-%,\^P!-' ¦"¦
tdrio na Ciinica Sorocaba IpQl^fW.

IMMPf^llil-S- para o Marco e a vida de |TO»ypEifeSfMIP# wffip n:.:..- .:>^f-*. -J«8" -¦¦-aWWg - ' "-''
ppspMl 

; • "" executivo para o Alberto. [¦ :'r^::P"f;.
SS^^BS:flfllili Conformada com as j <' '4jf|f ' -'-> '«'-lj277xf^tbT

Qb;K • mudan;as de rumo dos til- :'. 9h|1 bP V"*-*
Hj|j£p hos, nos anos 80 coorde- ^ ; '

nava a produgao no ateli6. j W% Jf 'Wm^Mi. , • .. . ^H^.;7.-<'Hi dois anos tica na ioja, " 
>A" . ••••'• . bjm.'^gR

recebendo as ciientes. " 4»_ \ f.K
Projeto: Se dividir entre a » ,• iv ^
ioja do Marco e a que o ,JB, ^||u''
Alberto pretende abrir. l^KL
Na foto, esta com o colar jjfflUm Wp * .-?•" '14 • f«

de p^roias e cora?ao do "'"'c wfijjB.
Marco e brinco dourado
do Alberto

H

Luciano Sabino, 35

Innah Sabino, 69

Sempre (oi ligado a teatro,
mas torcia por Marco, com
quem trabalhava is vezes.
Foi ator da novela Danclng
Days. Dirigiu a turnê da
peça Desejo, as novelas
Malhação, Pátria Minha e
Can ê Coma.
Conceito: faz dos desfiles
dos irmãos performances
teatrais, emocionando a
platéia e as manequins,
que choram na passarela.
Projeto: ir para Miami,
gravar Salsa & Merengue.
Na foto, de jeans e camisa
de algodão.

Sonhava com um cônsul-
tório na Clínica Sorocaba
para o Marco e a vida de
executivo para o Alberto.
Conformada com as
mudanças de rumo dos fii-
hos, nos anos 80 coorde-
nava a produção no ateliê
Há dois anos fica na loja,
recebendo as clientes.
Projeto: Se dividir entre a
loja do Marco e a que o
Alberto pretende abrir.
Na foto, está com o colar
de pérolas e coração do
Marco e brinco dourado
do Alberto

Fotos de Marcos Vianna/ Produção de Rita Moreno

reação de quem recebia as peças para totograíar era de du-

vida. O que teria acontecido com o Marco? A sociedade

teria acabado, alguém desistiu de trabalhar? Será que o

Alberto estava tentando competir com o irmão?

Vale a pena detalhar a trajetória da família Sabino na

moda. Em 1973, Marco começou fazendo broches de es-

trelinhas para prender nas mochilas universitárias, en-

quanto cursava Medicina. "Eu era tilhinho de papai, ga-
rihava mesada, tinha carro. Mas queria fazer análise, era

moda na época. E os terapeutas faziam questão que o

cliente pagasse com seu próprio dinheiro as sessões. As-

sim. eu ia para a Casa Spiller. que vendia peças para biju-

teria, depois combinava com moedinhas francesas de um

centavo e inventava colares, brincos, que pagavam a aná-
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IESA RODRIGUES

A 

Itália tem os Missoni, a França, os Jacobson, da

Dorothée Bis. E nós temos os Sabinos. uma ta-

mília bastante dedicada à moda. Desde o ano

passado, o meio de estilo carioca vive uma cer-

ta saia justa, sem saber o que fazer com os três

irmãos e a mãe Sabino. às voltas com uma mo-

dificação no perfil da empresa que antes unia os quatro.
De repente, o Alberto, irmão mais velho, que publicamen-
te desempenhava o papel de economista na empresa de bi-

juterias criadas pelo mano Marco, começou a desenvolver

timidamente uma coleção de colares. Nem sempre bem-

sucedidos, quase todos com acabamento precário. Mas a



pared listrado, MelbMuTe 
colar

re*raba,h®*,as d^chicletes?5

"Nao 
preciso

dizer que o

trabalho do

Alberto é o

máximo"

Marco Sabino

Ao decidir trabalhar com Marco,
ele também abria mão de uma car-

reira bem-sucedida: a de alto exe-

cutivo no Chase Manhattan, depois

dos estudos de Economia e Admi-

nistração. Para esfriar a cabeça,
havia escolhido morar na Alemã-
nha, onde ficou dois anos. Voltou

para administrar a bijuteria do ir-

mão, numa sociedade que incluía a mãe, Innah. Sempre

admirei demais o talento do Marco", diz Alberto. Por sua

vez. o caçula Luciano ajudava nas vendas, nos intervalos

dos ensaios de teatro. Era essa a sua paixão, que o levou

ao atual posto de diretor-assistente da novela Salsa & Me-

rengue, do Miguel Falabella. Mas ainda sobra talento pa-
ra dirisir os desfiles-show do Marco.

Beleza por Zé Carlos
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11sc." Quando se formou, em 77. parou tudo — bijuteria, a-

nálise porque entrou no circuito de plantões no pronto-
socorro do Souza Aguiar e da residência na enfermaria

ciementino Fraga, na Santa Casa. "Dois anos depois, eu.

ou melhor, o Dr. Marco Antônio (como era conhecido na

Medicina) se encheu de tanta ambulância, parto no meio

da rua e rompeu com tudo. Fui para Alagoas, para espai-

recer e me afastar da família", conta o ex-doutor, que ain-

da assumiu um cargo de direção num laboratório dinamar-

quês, que lançou no Brasil a insulina de porco. Um dia,

viu uma vizinha mostrando suas bijuterias para a mãe

dele. E declarou: 
"Posso fazer muito melhor do que isso."

Em lc>82 a marca Marco Sabino abria oficialmente as

portas. Marco criava e o irmão Alberto recebia as visitas e

os convidados no show room de Ipanema. Só agora fica-

mos sabendo da história do então disçretíssimo Alberto.

A linha étnica
por Marco:
pareô listrado,
sandálias
havaianas
retrabalhadas
com estilo,
colar de contas,
medalhas e
miçangas
torcidas. Nos
pulsos, muitos
metros de fios
de couro

Saia de mapa-
múndi,
sandálias
Melissa e colar
de cniz feito
com caixinhas
de chicletes.
Apontadores em
forma de globo

I são brincos



Beleza por Cotrin

da 

muiher CR^DITOS
super DA MODA

f 
produzida. Mas Ficha Tecnica:

que saiba ^ 
Modelos -

^j8L_ simplicidade do Juliana GalvSo (para

longo de Marco Sabino) e

IF Frivolity, Alberto Sabino),
levemente afro, ambas da
com
matrons

tons
Sabino - brincos R$

59 e colar R$ 175.

m Marco

Alberto e

Marco

JiKpK^:-;::;/: 351
Cotrin, do Estudio

Forum - 287-9544

Ze Carlos -

541-9730
Sfinia Duarte -

 
. 552-3289

' ->-^|r'"'jf-f^fr^^W^|Blrl[^-.--^^^v--4^^^^gte'-"SPv1'-¦

"Eu admiro

demais o

talento do

meu irmão

Marco"

Alberto Sabino

ta." No meio dos dois irmãos, que
hoje dividem o espaço e alternam

os dias na loja em Ipanema, íicou a

mãe, Innah, anita. 
"Chegou ao

ponto de me sentir tão indecisa que

quando safa e tinha que escolher o

acessório, para não pôr o colar de

um ou do outro, enrolava um lenço

no pescoço", diz agora. Bem mais

feliz, porque esta reportagem reuniu a família novamente,

pela primeira vez desde a saia justa que vestiu a moda ca-

rioca. E quanto ao futuro? Marco aponta uma saída, mais

ou menos diplomática: 
"O mais importante é o encontro

da pessoa com ela mesma, ainda que haja confusão no

meio do caminho. Não preciso chegar lá e dizer que o tia-

halho do Alberto é o máximo, como ele espera." ¦

O que ninguém contava era com a súbita decisão do

Alberto de se lançar na área de estilo. Tímido a princípio,

em julho surpreendeu pelo requinte de uma coleção sun-

tuosa, completamente diferente do espírito lúdico e inven-

tivo do Marco. 
"Gosto de pegar nas contas, nos fios e sen-

tir o peso dos colares, de imaginar vestidos. Nem acredito

que aqui no Brasil a ausência de bijuteria entre na moda,

porque a brasileira gosta de se enfeitar. Ela não é uma mi-

nimal womarT, define Alberto. Ele se considera um sortu-

do, com uma vida instável, mas glamourosa. Em 93 se a-

paixonou por Tânia Correia dos Santos, com quem viajou

por quase um ano, morou em Portugal. Na volta, desfez o

casamento e decidiu se lançar como estilista. Apaixonou-

se de novo, agora por Gilda Guimarães de Castro, sofisti-

cada inspiração para seus colares de pérolas, cristais.
"Além das contas afro, para ela usar com jeans e camise-
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Alberto gosta
da mulher
super
produzida. Mas
que saiba
sobreviver à
simplicidade do
longo de
veludo, com um
colar da linha
Frivolité,
levemente afro,
com dourados e
marrons em
vários tons

CRÉDITOS

DA MODA

Ficha Técnica:

m Modelos -

Juliana Galvão (para
Marco Sabino) e

Carla Barros (para
Alberto Sabino),

ambas da Elite

Preços:
Alberto

Sabino - brincos R$

59 e colar R$ 175,

vestido de Sônia

Duarte
Marco Sabino -

brincos R$ 20,

colares R$ 20,

sandálias

havaianas R$ 45

Endereços:
m Alberto e

Marco Sabino - Rua

Visconde de Pirajá,

351, sobreloja
Cotrin, do Estúdio

Fórum - 287-9544

Zé Carlos -

541-9730
Sônia Duarte -
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E RROLATO

C O S M i T I C O S
I M P O R T A D O S

C U S T O M

ARTIGO S
D 1 P E S C A

t

VISION EXTRESS
O T 1 C A

CALIFÓRNIA
B A K E R Y

ri o ci ri a

T O N I FOTO
ELET R ÔNICOS

SOFT
CONNECTIONS
I N F O R MATICA

G O D I V A

C H O C O ! A I n
& P R E S I. N í I. S

i

CELULAR ONE

I' I I I I O N I A
C FLUI A R

B A URA FREISHOFP1 N G.

INAIiniIRANDO ,tV NOVAS [ O) A S D li IMPORTADOS 1'RA VOCÊ.

Aberto aos domingos das 15 às 21 horas Serviço de atendimento ao cliente: 0800-240-240 http://www.barrashopping.com.br
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Energia de bolso.

¥
IV

^o° 
HOS ^«0 Sua mulher acaba de arranjar outro homem. Chegou Amazon Plus. A pastilha ^ ^ 

AR AsNa^b 
^ rG 

1 
mSeEnNt ^

/"v \ energetica da Valda. Amazon Plus contem extrato de guarana e ginseng com j^mjaj^wpMi^gyi

I Minh, I um refrescante sabor de menta. Voce encontra Amazon Plus em qualquer ^J^dpi^l
•0 (0800)?i 11 oo^ 

ferm^c/a ou ioja de produtos naturals. Experimente. Sua mulher recomenda. 0m&

Energia de bolso

Sua mulher acaba de arranjar outro homem. Chegou Amazon Plus. A pastilha

energética da Valda. Amazon Plus contém extrato de guaraná e ginseng com

um refrescante sabor de menta. Você encontra Amazon Plus em qualquer

farmácia ou loja de produtos naturais. Experimente. Sua mulher recomenda.
uziim
(0800)211100

Transforma

marido

WJ
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Sapateira Factor Line

Lançamento

Sapateira infantil
Dimensões:
100x56x17 cm
À vista RS 185,™
ou 2x RS 96,00
ou 3x RS 67,~

Ligue já e receba em sua
residência, sem custo adicional.

Seg. a sexta das 8:00hs às 18:00hs.
Sábado das 8:00hs às 14:00hs.

Venda direto da fábrica.

Tel.: (011) 291-3388

Rua Madre de Deus, 906 - Moóca - São Pàulo

A solução versátil que enobrece o
seu ambiente num toque de classe,
com o requinte que seus sapatos
merecem.

As laterais podem ser:

Madeira maciça

(mogno ou cerejeira)

Post-form nas cores branca, creme
ou padrão mogno.

Fundo de eucaplac branco.

Gavetas basculantes em aço

pintadas em epóxi nas cores
branca, preta ou creme.

Abertura simultânea.

Capacidade de até 24 pares de

Dimensões: 133 x 56 x 17cm

vista RS 195,00
ou 2x RS 102 ~

ou 3x RS 71,00
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Para voce levar uma vida saudavel e curtir tudo o que ela te oferece, j& -

a Cilton do Brasil desenvolveu TYLL. Um produto natural e homeopatico Pr^op'"co p tyll.

que combate a obesidade, degenera^ao gordurosa, celulites e gorduras I"- <f^w> p 
|~* M

localizadas. Experimente TYLL e veja que para emagrecer basta querer. ^||^^«jjjjjjjjv

NAO

RECE

QUER.

Para você levar uma vida saudável e curtir tudo o que ela te oferece,

a Gilton do Brasil desenvolveu TYLL. Um produto natural e homeopático

que combate a obesidade, degeneração gordurosa, celulites e gorduras

localizadas. Experimente TYLL e veja que para emagrecer basta querer.

8
<>CM
8
TíCMCOo

uo
s

Peça pelo telefone: (011) 452-6800.

À venda também nas principais farmácias.

Comprando YLL você recebe grátis o informativo O que é Obesidade.

Equilíbrio Natural

DIVISÃO DE PROOUTOS NATURAIS

GILTON

DIVISÃO DE PRODUTOS NATURAIS

$
KAMÉ

símbolo da longa vida
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A Conquista

do Espaço

começou aqui.
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Conquistar o espaço é sem dúvida uma grande prova de superioridade.
Pensando nisso é que a TRESELE cria armários projetados com
medidas inteligentes, que aproveitam ao máximo o espaço do seu
quarto. Nada ó padronizado: seu projeto é único e tem a sua cara.
Idealizado por nossos arquitetos, conferido por nossos computadores e
produzido em nossa fábrica, aliando o toque artesanal à técnica
industrial. Chame a TRESELE e conquiste o seu espaço. Você vai se
sentir superior com nossas medidas inteligentes.

Teç/aç

ARMÁRIOS » ESTANTES • COZINHAS

CONQUISTANDO ESPAÇOS

TIJUCA Haddock Lobo, 370 • Loja A • Tijuca • Tels. 264-1 124 e 254-1252
CASASHOPPlNG Av. Ayrton Senna, 2150 • BI. G • Lj. I • Tels. 325-0146 e 430-8031

FÁBRICA Rua Dona Luíza, 158 • Tels. 592-3219 e 592-4513
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A miliaria dos alunos 'que vent de outran cidades demora a achar o
| lugar ideal para morar, como Mark

Pensionato de Dona Maria, no In-
ga, conta com 18 moradores. A
Maria que batiza o lugar morreu e
quem assumiu o eomando fbi sua
sobrinha, JuQara Tavares. 28 anos.
que veio de Bom Jesus do Itaba-
poana e estuda Bibliotecononua na

e sao conscienies que moram em
grupo, por isso quase nao temos
problemas", garante Juvara.

dores do Dona Maria, o fato de o

__

Pensionato Mlsto
Rua Itaocara, 159, Largo do Mar-
rom, Santa Rosa.
Responsavel: Valdira Monteiro

Tres andares com uma cozinha pa¬
ra cada pavimento. A vaga (cama
em quarto dividido) custa RS 150
por mes. O quarto individual sai

Hoje, sao 12 moradorcs*
Pensionato do Dona Ma-

Rua Presidente Pedreira, 95, lnga.
Responsavel: Jucara Tavares

F: misto, Sobrado bem locali/ado
com capacidade maxima de 20 pes-
soas. Uma cozinha e tres banheiros
comunitarios. A vaga custa RS SO.
Pensionato Feminino

 "Is tttudattits Sfrnica (E). Aline e Fabiana, de Y'olta Redcwda. di\ukm tan apanamento em Sao Dutningits

depots
colegas.

Animais

Antônio Lacerda

JORNAL DO BRASIL
Nâo podo ser vendido separadamente

ESCOLAS - C íeps de Niterói e Sao "tTT*U5^^^H Home pdL.t
r . Riode Janeiro— Domingo. 25 de agosto de 1996 — N° 151 iJo Drt«+müonçalo tem poucos alunos e sofrem ClJ rOIltC
com falta de conservação, pàqima  RÍO-NÍterÓÍ

EM forma - Lojas de material

Niterói

tera

informações

esportivo garantem variedade de I ^SRa H H H H sobre O
artigos para os clientes, página 1 Jg| J £| tráfego

PÁGINA 3

¦ Alunos da UFF que vêm de outras cidades enfrentam uma maratona

para achar um bom lugar em pensionatos, repúblicas ou apartamentos

JUDITH MORAES RI N/l
Mais da metade dos estudantes

da Universidade Federal Fluminen-
se (UFF) não é de Niterói e grande
parte desse grupo vem do interior
do Estado do Rio. de outros esta-
dos e até de outros paises. Depois
de passar por diversas provas para
garantir uma vaga na universidade,
esses alunos tem que enfrentar mais
um obstáculo: o vestibular da mo-
radia. São várias as opções de repú-
blicas, pensões, pensionatos e até
vagas em casas de famílias em Nite-
rói. Um estilo de vida que, em ge-
ral. Obriga o estudante a adotar
hábitos bem diferentes dos que
mantinha em casa.

O alojamento è uma reivindica-
çâo antiga dos alunos da UFF, mas
é algo que a universidade não tem
como criar ou manter. O IX-parta-
mento de Assistência Social possui
um cadastro com 25 endereços de
lugares já visitado! e vistoriados
pelas assistentes sociais. No mo-
mento, o departamento esta fazen-
do uma pesquisa para levantar a
procedência dos alunos da UFF,
assim como seu perfil sócio-cconò-
mico. "A 

partir desse estudo, pode-
reinos fa/er propostas que atenuem
a lalta do alojamento, como uma
bolsa de manutenção", antecipa Jo-
vina Maria Barros Bruno, diretora
do departamento.

Ajuda — Segundo Jovina, a
ajuda de custo seria melhor que um
alojamento, pois daria opção de es-
colha ao aluno. Para não dizer que
a UFF deixa seus alunos completa-
mente órfãos, a instituição se res-
ponsabiliza pelos moradores da
Casa do Estudante Fluminense
(l l l ), em São Domingos. A casa
pertence ao governo do estado e é
exclusiva para alunos carentes A
UFI fornece alimentação e faz a
manutenção, mas o prédio está em
péssimo estado.

A CEP possui três banheiros e
uma cozinha para 43 moradores.

"A casa está caindo aos pedaços.
Só vem para cá quem precisa mes-
mo", conta o morador Geovano
Fonseca", 25 anos. estudante de
Ciências Sociais da UFF. Ele desta-
ca outra preocupação: a casa per-
tence á Companhia de Eletricidade
do Estado do Rio (Cerj). Com a
privatização da Cerj, os alunos te-
mem perder seu abrigo.

Mensalidades — Uma saida
para quem dispõe de algum dinhei-
ro silo as republicas e pensões. Mis-
ias ou não, cobram mensalidades

Muitas tentativas até acertar
A estudante Mariana Mainenti,

22 anos, morava na casa da avó, em
Jacarep.tgua. no Rio. e gastava
quase seis horas por dia entre pon-
tes e engarrafamentos para chegar
ás aulas no instituto de Artes e
Comunicação Social da UFF. Ela
conta que decidiu procurar um pen-
sionato em Niterói para se livrar
das horas no trânsito, mas teve
uma péssima experiência.

"Fui morar no pensionato do
Seu Valente, só para meninas uni-
versiiarias. Era um esquema bara-
to. mas precário e sem estrutura
alguma Com dois banheiros para
15 pessoas, não tínhamos direito a
cozinha nem televisão, e se algo
quebrava nós e que tínhamos que
consertar. Uma vez deu barata e as

moradoras tiveram que providen-
ciar a dedeti/açáo. Briguei com o
dono e fui embora. Atrás de mim
vieram doze", diz Mariana.

Hoje, a estudante mora em um
quarto alugado na casa de uma
senhora no Ingá. Gasta quase o
dobro do que gastava na pensão,
mas tem mais conforto. "E como se
estivesse em minha casa", afirma.
Na hora de escolher a nova mora-
dia. ela fez uma lista com 20 opções
e telefonou para todas. "Nessa 

pri-
meira triagem, já eliminei a metade.
Ou era muito caro ou. pela voz, já
dava para sentir que nâo era um
local apropriado", explica a estu-
dante, que gastou uma semana visi-
tando dez lugares, ate escolher seu
caminho.

A maioria dos alunos que vem de outras cidades demora a achar o
lugar ideal para morar, como Mariana (E). que gastou uma semana

que vão de RS 70 a RS 200. O
Pensionato de Dona Maria, no ln-
gá, conta com 18 moradores. A
Maria que batiza o lugar morreu e
quem assumiu o comando foi sua
sobrinha. Juçara Tavares. 28 anos.
que veio de Bom Jesus do Itaba-
poana e estuda Biblioteconomia na
UFF. "Todos têm a chave da frente
e são conscientes que moram em
grupo, por isso quase nâo temos
problemas", garante Juçara.

Para Alex Santos, um dos mora-
dores do Dona Maria, o fato de o

pensionato ser restrito a estudantes
facilita o convívio. "Está todo
mundo no mesmo barco. A saúda-
de da família incomoda, mas a
companhia e a solidariedade dos
amigos ajuda a aliviar", diz Alex,
que veio de Cordeiro se preparar
para o vestibular de Ciências Con-
tábeis. Para pagar o aluguel de RS
80. Alex faz bicos na cidade.

O equatoriano Nicolai Terneux,
25 anos, estudante de Arquitetura,
acha que a cidade oferece poucas
opções de moradia para os estu-

dantes. "Demorei muito a encon-
trar a pensão de dona Valdira, onde
moro. Mas fui bem acolhido e já
aprendi até a falar melhor o portu-
guès", conta o estudante. Seu ami-
go paraguaio Alberto Corrêa, estu-
dante de Informática, teve mais
sorte e logo encontrou uma repúbli-
ca so de rapazes em fcaraí.

Pais— As amigas Fabiana
Zambroni, Aline Angélica, Mônica
Meirelles e Silvana Tavares, todas
de Volta Redonda, se juntaram pa-
ra dividir um apartamento em São
Domingos. "Nossos 

pais é que
bancam o aluguel e a faxina nós
mesmas fazemos. Cada uma tem
sua tarefa", explica Fabiana, 21,
estudante de Informática. Elas gas-
tam RS 200 por mês em um aparta-
mento de dois quartos, com móveis
e telefone. O grupo, no entanto,
não cortou o cordão umbilical com
as familas. Elas aproveitam a visita
do fim de semana e levam a trouxa
na mala, voltando com tudo limpi-
nho e passado.

Para meninas que fazem questão
de sossego e privacidade, uma boa
opção são os pensionatos religio-
sos, como o Sagrada Família. Com
horários rígidos — o portão fecha
as 23h30 — e sob o olhar vigilante
da Irmã Elenita, para morar lá é
necessário carta de referência e en-
trevista com a família. "Nós aqui
mantemos um ambiente bem fami-
liar. Muitos rapazes ligam pedindo
um lugar e perguntando o motivo
da discriminação", diz a irmã.

As gêmeas Renata e Alexandra
Tardelli. de 23 anos, dividem o
quarto no pensionato e nunca ti-
nham morado fora de sua cidade.
Teresópolis. "As outras meninas
ajudaram muito na adaptação a
nova vida. Quando precisamos pas-
sar do horário, dormimos na casai
de alguma colega de classe", conta
Renata. As irmãs preferem a disci-
plina a assumir a administração de
um apartamento.

Pensionato Misto
Rua Itaocara, 159, Largo do Mar-
rom, Santa Rosa.
Responsável: Valdira Monteiro
Telefone: 710-8212
Três andares com uma cozinha pa-
ra cada pavimento. A vaga (cama
em quarto dividido) custa RS 150
por mês. O quarto individual sai
por RS 250 e a suite, por RS 350.
Hoje. sâo 12 moradores.
Pensionato d* Dona Ma-
ria
Rua Presidente Pedreira. 95. Ingá.
Responsável: Juçara Tavares
Telefone: 722-6527
É misto. Sobrado bem localizado
com capacidade máxima de 20 pes-
soas. Uma cozinha e três banheiros
comunitários. A vaga custa RS 80.
Pensionato Feminino

BEMil

Rua Andrade Neves. 224. Centro.
Responsável: Lsa ou Cristina
Telefones: 710-0592 ou 711-7585
Tem capacidade para 30 moças. A
vaga custa RS 130.
Ponslonato Sagrada Fo-
milia
Rua Presidente Pedreira. 8. Ingá.
Responsável: Irmã Elenita.
Telefone: 722-5703.
Tem capacidade para 20 pensionis-
tas. Os preços variam de RS 168
(uma vaga em quarto com quatro
moças) a RS 350 (quarto individual
com banheiro). O portão fecha ás
23h30 e só abre ás 6h. Cada quarto
possui um ramal telefônico. Tem
refeitório e sala de estar com televi-
são. Na cozinha, cada moça dispõe
de um armário para guardar utensi-
lios e material de limpeza.

Casa do Estudante Fiu-
minonse
Rua Hernani de Melo, 2. São Do-
mingos.
I a única opção de moradia gratui-
ta e e voltada para estudantes ca-
rentes. O prédio está em péssimas
Condições de conservação. Com
uma cozinha e três banheiros. Ia
vivem 42 estudantes. A UFF st- res-
ponsabiliza pela alimentação pc-
quenos consertos.
Departamento de Assis-
tôncia Social da UFF
Rua Miguel de Fnas. 9. Icaraí.
Telefone: 620-8080. ramal 359
O departamento tem um cadastro
de pensões, pensionatos e repúbli-
cas na cidade. Está em estudos a
concessão de bolsas para auxilio de
moradia.

MANUAL DE CONVIVÊNCIA

0 vestibular da moradia

Por mais gostoso que possam
parecer aquele pedaço de torta de
chocolate ou aquela lazanha escon-
dida no fundo da geladeira, so co-
ma s.- for de sua propriedade. Se a
vontade for muito grande, peça ao
dgno um pedacinho. Afinal, foi ele
quem comprou e pode estar so-
nhando com aquele quitute.

Todo cuidado é pouco na hora
dc protcçer scun alimentos, mas \ a-
stih.ts etiquetadas com o seu nome
:.i bastam Ha os extremistas, como

estudante de Engenharia que. em
uma pensão, comprou uma gaiola
com cadeado p>>ra guardar sua c»v
niida na geladeira. Puro exagero.

Limpeza nunc.t e demais. Co-
mete tomando coma de seu espaço
ç. caso a negligência alheia comece

de do quarto de seu companheiro
esteja invadindo a sua metade, re-
clame, nus com jeito. Nem todo
mundo tem as noções de higiene
básicas. Para os muito mimados,
que acabaram de docobnr a trate-
torta que as camisas e meias fazem
do cesto de roupa suja para o ar-
mârio, enfrentar uma vassoura ain-
da pode ser um desafio.

Lave a louça assim que acabar
de comer. \ preguiça de hoje pode
significar muito trabalho amanhã
ou depois de amanhã. E louça acu-
mulada na pia atrai pratos e colhe-
re> anônimos. Ou M*ia. você corre o
risco de ter uma ^urprixi quando
for lavar «ii^ucíc prutinho ijuc
deixou ontem á noite

Cinzeiros cheios, pacotes de piz-
n<> tvh.ÍO t* I *fuv luav' t jjm> uç ainurante

espalhadas dão uma atmosfera jun-
kie ao ambiente. Remetem aos anos
60 e vão muito bem em clips da
MTV. Mas nâo fica tâo còol na
vida real As baratas adoram. E.
depois de algum tempo, você e seus
colegas, certamente, vão detestar.

Animais de estimação devem
ser objeto de plebiscito dos mora-
dores. Assim como namorados
(as).

Estudar e preciso, mas dormir,
também. Saiba Râpeitar o sono
alheio e não acenda a luz de madru-
£dd«i. atrapalhando o sono dos co*
Ic^as.

Gosto não se discute, mas dtfe-
renças musicais podem acabar com
um bom relacionamento em grupo.Os de>entendimenios podem ter
conseqüências como CDs ou bo-
u\>uv MMiallL Jucnriium

luifi Alvarenga

1

1
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prática do aprendizado.
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Agenda

0 Serviço Social da Indústria
(Sesi-RJ) através do Centro de
Atividades de Niterói realiza, de
terça a sexta, o projeto Viajando
pelo mundo — i in mosaico dc cul-
iura.s, em comemoração ao mês
do folclore- 0 evento tem como
objetivo identificar as diversida-
des brasileiras, sob o ponto de
vista histórico, geográfico, huma-
no, sócio-econòmico, cultural e
turístico. Haverá uma exposição
das cinco grandes regiões brasilei-
ras, recital de poesias é apresenta-
ção de danças típicas. 0 Centro
de Atividades de Niterói fica na
Rua Visconde de Uruguai. 535,9o
andar, no Centro. A abertura será
ás 19h. Tel.: 717-4680.

A música baiana continua es-
quentando as noites de quinta-fei-
ra da boate Double Six, com show

da banda Quinta Essência, a par-
tir das 22h. Os ingressos custam
RS 10 e a boate fica na Estrada
Caetano Monteiro 1.996, em Pen-
dotiba.
D O Hospital Universitário,^\n-
tônio Pedro (Huap) está com ms-
crições abertas até sexta-feira pa-
ra o seminário Gestão Hospitalar
pela Qualidade, que acontecerá
nos dias 10 e 11 de setembro,
aberto para todos os profissionais
da área de saúde. Convidados de
outros estados apresentarão-suas8
experiências na implantação de
programas de Qualidade Total em
hospitais públicos e particulares.
As inscrições são gratuitas e po
dem ser feitas pelo telefone 620-
2828. ramal 217, ou pelo telefav
620-4746. As vagas são limitadas.

Cursos

As cartas devem ser enviadas para a redação do JB-Niterói. na Avenida
Brasil, 500 6° andar. CEP 20.949 900.

Roda de choro se muda

-para novo 
palco 

em Icaraí

O choro mudou de endereço.
()s fins de tarde de domingo, re-
gados ao mais tradicional chori-
nho. no restaurante Aconchego
da Bahia, no Ingá, já estão acon-
tecendo em outro local, desde o
mês passado \ banda O Quinte-
to, formada por Silvcrio Pontes
(trumpete). Alexandre (flauta),
Rogério Sou/a (violão) Márcio
Ilulk (violão) e Mareio Gomes
(pandeiro), agora esta se apresen-
tandó no Restaurante Nova Or-

• quidea, na Rua Mcm de Sá. 8. em
karai. telefone para reservas e

_JI 7-4097.
O show começa sempre às 17h.

com couveri artístico a RS 4. O
: grupo espera repetir o mesmo su-

cesso que vinha la/endo no Acon-
chego da Bahia, onde "ficava 

gen-
te ate do lado de fora para curtir
um chorinho", conta o trompetis-
ta Silvcrio Pontes."O endereço mudou, mas o
show continua o mesmo", avisa
Silvcrio, que também integra a
banda V itória Regia, do cantor
I im Maia. Segundo ele. as parti-
cipaçòes especiais, presenças cer-
tas no pequeno palco do Acon-
chego da Bahia, vão continuar no
Nova Orquídea. Desde o início do
ano passado, quando os músicos
de O Quinteto começaram a se
apresentar, receberam tanjos do
nível de Zé da Velha. Bcth Cana-
lho, Luiz Melodia, Dirceu Leite.

Jonas do Bandolim e Cadinhos
Leite.

Para o novo palco, a banda
promete novas atrações. "Não se-
ra surpresa se um Paulinho da
Viola, um Elton Medeiros, um
Rildo Hora ou Luciana Rabelo,
aparecerem num domingo qual-
quer", diz Silvcrio. um dos cria-
dores do grupo.

Lm dos grandes habitue * da
roda de choro, é o trombomsta Ze
da Velha. Musico da velha guarda
da MPB - que já tocou com
feras como Piungumha. Donga e
João da Bahiana — o tirombonis-
ta lançou o seu mais recente CD.
Só Gafieira, junto com o grupo
em Niterói.

Moro cm Caxias e trabalho em
Niterói. Para isso, utilizo a linha
especial de ônibus Caxias, Niterói,
via Ponte, da empresa Rio Mi-
nho. Os ônibus, alem de só passa-
rem de hora cm hora, atrasam,
mantendo sempre horários irregu-
lares. Atualmente, os ônibus an-
dam sempre cheios e com pessoas
em pe. Além disso, a manutenção
é péssima e a tarifa é cara. Procu-
rei o Departamento de Sistema
Viário c lá me informaram que o
diretor da empresa tomará as pro-
vidériçias necessárias. Contudo, o
tempo passa e ha mais de dois

anos nada acontece. Antônio Gar-
los Viana, Caxias.
Respmta: A empresa informa que
não costumam ocorrer atrasos na
linha, que circula em intervalos de
uma hora entre óh e 9h. Até 15h.
quando cai o movimento, os in-
tervalos aumentam para uma ho-
ra e meia. Das I5h até 19h, volta
0 intervalo dc uma hora entre as
viagens. A empresa também não
\é problemas na manutenção e
considera justa a tarifa de RS
2,85. Com relação á superlotação,
a Rio Minho atribui o problema a

grande procura pela linha.

Professor fala
sobre doping
na Olimpíada
O professor da UFF Antônio
Cláudio Lucas da Nôbrega. do
Departamento de Fisiologia, faz
palestra nesta sevta-feira sobre o
controle antidoping na
Olimpíada de Atlanta. Nôbrega
foi membro da comissão médica
organizadora dos jogos,
participou dos exames dos
atletas durante as competições e
é especialista em medicina
desportiva. A entrada è franca e
o encontro será ao meio-dia no
Instituto Biomédico. na Rua
Professor Hernani Pires de
Melo, 101,2o andar, sala 6, no
Centro.

Cartilha terá
leis em defesa
dos deficientes
Criada em 21 de junho de 1983.
a Lei Municipal 464, que torna
obrigatória a construção üe
rampas no passeio público, só
urou realidade sete anos depois.
Essa e todo o conjunto de leis
que beneficiam os portadores de
deficiências físicas estão reunidas
em uma cartilha que será
publicada pela secretario
Municipal de Desenvolvimento
Social. De acordo com a
secretaria. Niterói foi uma das
primeiras cidades brasileiras a
remover barreiras arquitetônicas
aos portadores de Deficiência e
tem servido de modelo para
outros municípios.

Sinalização e
-iluminação em
São Gonçalo
Um sofisticado sistema de onda'.Iverde 

e iluminação pública a
: vapor de sódio vai transformar a

Avenida Kennedy, no Centro de
São Gonçalo, na mais moderna e
bem iluminada via da cidade. As
obras começaram há Irês meses e
deverão estar concluídas até o
final de setembro. Até lá, há um
projeto de reformulação dos
pontos de ônibus, instalação de
abrigos para passageiros e
urbanização de toda a área em
torno dos trilhos da ferrovia. A
prefeitura promete começar
ainda este mês a instalação dos
65 postes de aço que sustentarão
as lâmpadas que vão iluminar o
lado esquerdo da pisia.

Clássicos da
MPB na voz de
Rosane Lessa
O projeto Sexta Sim —
Sexta Mão apresenta, na
próxima sexta-feira, o show com
a cantora Rosane Lessa, às 22h
no bar HárpagüS, na Avenida
Quintino Bocaiúva, 551, em
Charitas. Compositora e
pesquisadora da MPB, Rosane
cantará, alem de músicas
próprias, sucessos de Geraldo
Pereira. Ari Barroso, Caetano
Veioso e Chico Buarque, entre
outros. Rosane Lessa já se
apresentou em diversos corais e
grupos ligados a projetos
culturais da cidade, a exemplo
do Sc.\tii Sim — Sexta Não,
criado no inicio da década de 70
e que agora volta ao calendario
cultural de Niterói.

Festival para
apreciadores
da boa cozinha

Quem gosia de comer bem não
pode perder o lu Festival de
Crepes e Panquecas que o
Armazém I. dfc M Çountry
promove sexta-feira, a partir das
20h. O cardápio inclui receitas
doces e salgadas com nomes que
fazem alusão aos gêneros
musicais Por exemplo: o prato
Jai: é feito com camarão ao
coco e catupiri. O Roek'n Roll
fcva queijo, presunto e molho
branco; o Charleston é com
ricota e carne enquanto Rua l.ee
e F.lba Ramallio têm como
ingredientes queijo, banana,
açúcare canela. O L & M
t oiintry fica na Rua 47. quadra
16. lote II, no Engenho do
Mato

Nó na Madeira
apresenta uma
nova atração
O cantor Marcos Lima é a mais
nova atração do bar Nó na
Madeira. Depois da temporada
da Banda Aué. Marcos fará o
show a cada quinta-feira, a
partir desta semana, ás 22h, com
ingressos a RS 10. Para quem
gosta de eountry music, a festa
começa mais cedo. já na
quarta-feira, com o show da

. banda Countrv and Blues
Company, a partir de 21 h. E a
banda Zum continua agitando
os finais de semana, toda sexta
e sábado, a partir de 22h, com
música para dançarem diversos
ritmos. O bar fica na Avenida
Almirante Tamandaré. 810, em
Piratininga e os ingressos podem
ser comprados pelo telefone
620-8745.

A Universidade Federal Flu-
minense está com inscrições aber-
tas até o dia 9 de setembro para o
curso de doutorado ein Educação.
Para o de mestrado, o período de
inscrições será de 16 de setembro
a 8 de outubro. Informações na
Secretaria de Pós-graduação em
Educação, no Campus do Gra-
goatá, bloco D, sala 512, em São
Domingos, das 9h às I2h e das
14h ás I8h. Tel.: 620-6935.

O curso de formação de atores
do Centro Educacional de Niterói
convoca os interessados a fazer
parte da terceira turma para a
oficina de seleção e nivelamento.
A oficina, que acontecerá de 2 a

10 de setembro, tem por objetivo
avaliar se o candidato reúne con-
dições de ingressar na nova turma
que terá no currículo aulas de in-
terpretaçao, expressão corporal c
vocal, dramaturgia, cenografia e
história das artes cênicas. As ins-
crições custam RS 15 e podem ser
feitas pelo telefone 620-5455, ra-
mal 255, o no CEN, na Avenida
Amaral Peixoto, 836, no Centro
¦ A atriz Beatriz Crespo estaru ,i
frente dc uma oficina de teatro
para adolescentes, no Museu do
lngá. do próximo dia 4 a 27 de
novembro. As aulas acontecerão
iodas as quartas-feiras. Informa-
ções: 719-4149.

Ônibus atrasados e superlotados

ESPECIALISTA EM

FRUTOS DO MAR

BOLINHO DE
P

Arquivo l
Educador Paulo Freire é
homenageado em Niterói
O professor Paulo Freire (foto), intelectual que ]
revolucionou a educação brasileira, receberá sábado •
titulo de doutor horioris causa pela Universidade Federal \
Fluminense (UFF). Criador do método de alfabetização :
baseado na Metodologia da Palavração, Freire :
reconhecido internacionalmente como um dos destaques :
na história do pensamento pedagógico, tendo recebido j
também inúmeros títulos e homenagens em diversos j
países. Pernambucano de Recife. Freire teve sua j
carreira interrompida pelo regime militar que •
suspendeu, em 1964, o Plano Nacional de •
Alfabetização. do qual era dirigente. Perseguido, preso :
depois exilado no Chile, onde implantou seu sistema de :
alfabetização de adultos, só retornou ao Brasil em 19H0 |
passando a lecionar na PUC-SP e na Unicamp. Já :
lecionou também na Universidade de Harvard, nos :
Estados Unidos, e em Genebra, na Suiça. :

Boleros e canções

românticas na UFF
A cantora Tânia Alves (foto) apresenta, na sexta, sábado
e domingo, ás 21 h, no Teatro da UFF, Amores e Boleros
2, uma espécie de prolongamento do shou com o mesmo
titulo, realizado em março de 1995, quando Tânia reviveu
grandes sucessos da música romântica brasileira. O espe-
táculo atual, que estreou em junho deste ano, traz basiea-
mente a mesma estrutura do anterior. Alguns pequenos
textos de ligação entre números musicais continuam
iguais, entretanto, mais da metade do repertório e inédita
na voz de Tânia. Canções como Me deixas louca, Sabor a
nu e l ica comido esta noite ganham uma roupagem nova,
bem de acordo com o clima do show, que apresenta um
figurino sensual, com cores quentes e atmosfera mtiniisia
O Fcatro da l I I fica na Rua Miguel de I rias, 9. cm
Icaraí, e os ingressos custam 15,

! Mais garis
j para as ruas j
j da cidade

Procurando descentralizar •
| ainda mais seus serviços, '•
: Companhia Municipal de :
: Limpeza Urbana dc Niterói :
: (Clin) criou um núcleo de •
: operações na Rua Miguel •

Lemos, na Ponta da Areia. •
j Nesta unidade, ficarão
: sediados 10 garis e um :
: encarregado geral com :
: responsabilidade de cuidar da •

limpeza das vias públicas •mais próximas.
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m Alunos sofrem com a ma conservagao tfi8fi|^^. ;....Smjjpi&i

;dos predios, falta d'agua e de diretorcs •':,9ft • ISlHi
aura pinheiro mo contabilidade, administra- ¦¦

• ¦ Centros Integrados de Educa- t;i0 secretariado , reclama o 1 \'"q5o Piiblica (Cieps) de Niterdi presidente da Associacao de ',

, ..Sao Gongaio estao longe de re- Moradores do Buraco do Boi. :;,J®H|IH *• 
|Jfl|^^^^^^B|i^E^^H|^^BHMHBfllll/l

presentar as escolas-modelos Pedro dos Santos. z.¥']
idealizadas pelo senador Darcy Com espaco para abrigar ate 2 ¦ " 

|
Ribciro. Hoje, a qiaioria funciona m'l alunos, o Ciep Jacy Pacheco __

media de 300 alunos, a meta- devera funcionar, ate o final do
de da capacidade prevista pelo ^no. como sede da eoordenadoria
programa especial de educacao regional da Secretaria Estadual de ggj 

*"feH

dos Cieps. 0 Jacy Pacheco, no Educagao. A eoordenadoria ad- *." .. ... - : ;. «^BBB|8|^^i^i
...Barreto, porexemplo, foi fechado ministra escolas dos municipios || 

'i;.>.''¦ t, ^ t ; •]
ha 15 dias. A Secretaria Estadual de Niteroi, Sao Gongalo, Marica,

, de Educava6:justificou que o cole- \)age, Guapimirim e Itaborai, e ;i

Sao Gonvalo. o nucleo do Situli- atualmente 0C'UIX1 sal;ls alu8adas
cato Estadual dos Profissionais de ^ urn predio na Avenida Amaral

^ Educagao (Scpe) denuncia a falta Peixoto, no Centro de Niteroi. 0 ^^atitnh^ief^an^aclwco^unhirrcto^wanaoruMM^enuj^^
de merenda oil  Sepe-Niteroi
diretor en. qua- Em Pendotiba, 0 »"'<«" «™ wm- II 1 ' l|

.2£*m* ciep Emiiiano Di ^SSZ Merenda e problema
Inaugurado Cavalcanti deixou de Ciep para que I A principal preocupagao do Se- esva/iamento de tunnas. "A media

ha cerca de (res , os Pa's retiras- pe-Sao Goncalo e o Ciep Pablo normal de cada uma e de 30 alunos.
"•anos. o C iep IlUlCionar Wll horario sem. gradativa- -i i^.^|Slpipffi^|S|^ Neruda,na Rodovia Amaral Peixo- mas algumas tem somente 14", di/
•Jacy Pacheco fi- 

integral devido J1cnte- |0S 
*'"10s to, no bairro de Laranjal. Com 550 a professora Carmem Augusto de

avela Buraco falta d agua< No Em Pendoti- vao da 5* serie ate o 2° Grau, Neves, o segundo andar do Ciep

SifocJifdo Barreto, 0 Jacy f*jj S^vd" 
esoola esta sc^i dirctora d^dc o dia Adao Pereira Nunes foi desativado

*^rea" 
Pacheco, 

com canti deixou de diretora, o Ciep esta abandonado. liativa da Secretaria Estadual

da escola pas- capacidade para 2 mil segundo semes- dos professores o trabalho do

pas to p'ra'ea- 
alunOS, foi fechado 

JJs^Srio 1 |^n^T^ivn^pwf^ora fo CVp alunw^e <££ f^lKcnito

nos 20% das instalagoes ta d'agua. O colegio chegou a fi- . Vania reclama ainda que ha um Quaresma! .A secretaria
destruidas. Segundo a diretora da car sem aulas durante alguns dias . j. mes os alunos do Pablo Neruda <iueo C iep Djair C abral. no Parai?

.., Agenda 40 da Secretaria Estodual na semana retrasada. O Ciep pas- ••.estao sem receber merenda. Embo- so. abrigara-OtCentro de Atendi-
de l.dueacao. Florinda Pedrosa, sou a receber agua de carros pi- v' ra a escola nao tenha problcmas mento as t rians'as Excepcionab.
nenhuma crianya perdeu o ;mo pas, mas os 60 mil litros diarios ' com falta de alimentos, a cozinha projeto que esta em estudo para

e Mace'do Soares, alem do C iep crctaria Estadual de Educa$io es • 
^-** < ...'• ••• ',¦¦¦,: 

| • •», fechado ha doismesese os alunos mSes sociais. que abrigavam, no
Roberto Silveira Mas nenluini ta estudando uma torma de ga- , : T.„ , '\ foram transferidos para o Ciep Via- iniciolo programa. 5 mil crianvas
deles oferece boas opgoes para rantir a volta do horano integral • 'i .; .; dimir Her/og que, segundo o Sepe- carentes e'abandonadas nas escolas
cursos profissionalizantes, co- no Ciep. A ikgraihtfo das insinkn ocs ilo Ciep nao poupou as salas de aula Sao Gongalo, tambem sofa- com do estado.

Ponte 
ja 

tem sua 

'home 

page'
j^:~" *'¦ '.' .... ¦;¦' ; ¦ -: "¦.¦ --•.¦.¦•:•.;¦••. ^ j-::;' .;; •.-.' ¦:' :¦ .'>:sy-::.matoflutto

^ao|se 

ncnhtima^ 
Jlti^icural

Internet: uma home puge que da in- j
rarmav'Ses historicas sobre a via r\ k. t *t* r* . . . ————————

3ermite o cadastranK-nto no sisie- PO N I Tl ClrurglO pl6stica
•-ma Onda l.nre, que garante a pas- SA if" ©"sagem automatic;! pelo pedagio. »1 gagHgggggegggggg¦ggggggggg ggg . gg 5555 

'"r;"" I g \ medicina estetica
_partir de setembrp, a' haM. paj$, J \ / 

"x' \ Foce, mama, abdomem, nortz. Bpoesaiiura,
- prestara um servico que devera fa- | J";A>_—M f'Tr;'^"" 

*•'' ~~«~:-v--gt..; ••--s;..,,-i!rS,s,; 
^ ^ gTmmmt \lipoaspira<;ao. proteses do s>icono. implante de-cilitar a vuta de quem tern horror a j^.-¦•'' „ ,:;v: • ) \ III \ cctoeto fio a flo, cxelha em abano. peeSngs.

^•ngarrafamentos: mostrara, |vr fo- aB «w r* •: • \ 
I ¦ \ ^ra'amen'0 ^ envelhecHTTento ortomoiecuta'

los na tela do computador, como ||[ 
'T*e@p'^B| \ 

II \ Innptantes - Boplastic, Art-colt Fio de outo Preenchtmento
esta o tninsito na ponte. \ Mpi \ desuicoseibgascomefeitornediato.

O serv wo de tnfonnavoes soba- ®V ¦- \ J) \ PIANOS para pagamento D€ Cirutksias
II iriniitn criiitrt m-la i^nrtrocn fli ¦ijVun"»., \ cm, \ Rua Maris e Barros, 261-Icarai - Nlter6io transito, uiado pcia empnsa 

W££<m\ Tel.: 714-2562
gital Higway, vai funcionar 24 ho-*¦ " WO DC JAN^g^ .••' ^ras C mostrara imagens Oc pantos

da ponte. A principio. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
as informacoes si.bn" o trafego, nos f Mlnao | Vbio | Negodo | Valoret | Mctas | Controlc I Onda Lhrt I Meniaienil t
dois sent,dos. scrao atuali/iidas /wW M A DE NITEROI BICICLETAS LTDA !cada Ires minuk>s. Mas os criadorcs Vlsitantcs: 309 desde 05/08/96 mifli IrE 111 I knVl UlVIVkklfW hi Vn>

. da home page ja otao tentando agi- BicicUta mtb i
4i2ar a transinissao das imagens. Hora local: 23 18 _» V j aCiTtSw^^Js
... 

" "Estamos batalhando com a Te-   I 4 Sa?\ 4 x r$ j9,is
¦ H „m:, linh:i ,1,- v-U-i,!,.!.. '. 

B BBBS! • ' ™ 
i' 

para podcrmos captar e rctransmi- /I partir <i" setcmbro, a home page aluaJizard, a caila trfsminutas, i/ifonnai,ik's sobrv o trafego tuiponte /\. }* ¦ ' f\ \ BicidetaMTB I"iir imagens do ultimo minuto", -' f \ iBmarchas/26
Uinuncia Fernando Bravo que. junto ft'P^rter c*>m hchcoptero para o lo- as propostas do consorcio para re?ona Internet, dados sobre b wi- I QrSm°*Wn 1 a vista rs 127,49
-com os socios Eugenio Costa e CJ'• diz Fernando. modernizai^o dj| ponte e ainda te- culo. a forma de pagamento eo dia V ,j' J 4 *?4<»^'00

"Marcelo Bravo, criou a honk- naee De acordo com 0 consorcio rao um espa^o para enviar mensa- do vencimento. Ocadastronosiste- 2*67,10
,)ta ccrca de um me>. As imagens Ponte S.A.. que administra a via. as gens ou sugestoev A honw page ma Onda Livre atraves da Internet ^ , j——-—— . p-yA I
. jcnviadas para 0 computador da Di- confusoes que surgiram nos ultimos esta em funaonamento desde 5 de custa RS 3. ~ I ^ 

nwl^TRICA I
vital Highwav scrao tiradas de qua- dias devido ao inicio da cobrans'a aet»to e ate a ultima quinta-fcira. Ate agora. 52 mil pessoas ja ade-
nro das 20 cameras de video ja ins- do pedagio rctardaram o trabalho 309 usuanos ja haviam aecssado nram aJ MNlema onvja Lure. No U0 veiocimetro
.taladas na ponte p.ira momtorar 0 na /nm pane. A utiliza^ao de una- ser^o. O endea\o da horn page cntanto. os novos uiNcritos deverao 40* || a visto rs 99,90 

r

transito. gens animada> ainda devvra demtv da ponte e HTTP www.pon- esperar de 30 a 40 dias para receber R 2* RS 54,00
I* A idei.i de mostrar lotos do far atca de um ano, ja que poua>s te.com.br. os seus passes ddionicos. Este e | I 4x 

rs 42,25

.transito da Ponte foi inspirada no usuarios dispdem deste tipo de O cadastramento atraves da In- ppj/o que 0 consorcio Ponte S.A. 1 8 std c/ computador
"servwo oferecido por uma radio de equipamento. A principio. 0 wn- ternet c bastante simplese vantajo- prc\e p,ira 0 inicio da entrega do 2xVr^Q61/oo19'90
!Sao FraiKisco. na California, que soaio devtxa manter a atuali/a^ao ^ P^ra ®s motoristas Ha inclusive novo lote de 20 mil aparelhos. im- lySaJ rs 37,50
•mostrao movimcntodre euros na das fotos da pista em intervalos de dtsconto de 4l--» para quem portados dosEstados Unidos. De hi

n . , , prefenr debitar 0 pacamento na ' JH I proOUTOSORTOPtuitub ¦¦
Ciofclen Gate de minuto em minuto tresmmutos. ' . v ' . - aaudo com 0 consorcio. que negou I <-¦ nriRAS DE rooas ¦¦*..., ... . , conta tvincana No torrouiano. os . . n >-c^»j»rnnB articuladO II•* rrosaioeia e que 0 service de Alem de informacoes sobre interessados deverao escrever nome a mformag-ao de que os equipamen- I

jjvrto aqui tambem E v.u ht mais transito e 0 formulano para se ca- ou razao nvial CPF dados pes- tos esUivam retidos na alfandeca. I m 1 ••• m ll\fl I AO A 1
¦ *^*KT«jE5 
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ENTREGAMOS
EM SUA CASA

IRIA RUA 'bS ¦ PAIROUAI0 ¦ S C0HÇA10

BIMIISBIS

Fotos ae Zafmir Gonçalves/Folha âo

pátio do Ciep Jaey Pacheco, no Barreto, abandonado e sem qualquer vigilância, transformou-se em um imenso campo para cavalos pastarem

Em Pendotiba, o

Ciep Emiliano Di

Cavalcanti deixou de

funcionar em horário

integral devido à

falta d'água. No

Barreto, o Jacy

Pacheco, com

capacidade para 2 mil

alunos, foi fechado

¦v...

ta d agua. O colégio chegou a fi-
ear sem aulas durante alguns dias
na semana retrasada. O Ciep pas-
sou a receber água de carros pi-
pas, mas os M) mil litros diários
são insuficientes para manter a
escola aberta até as 17h.

"O colégio tem um po^o arte-
siano, mas a água dali não é de
boa qualidade. O jeito è apelar
para os carros pipas", explica
l-lorinda. Ela informou que a Sc-
cretaria Estadual de Educação es-
ta estudando uma forma de ga-
rantir a volta do horário integral
no Ciep. •1 degradação das instalações do Ciep não poupou as salas de aula

Repfoduçáo
SIMONl < \snil>\ I
OI AVIO I I III

Nem todo mundo que mora em
Niterói sabe o endereço da ponte.
N3o se trata de nenhuma loucura,
li que a Ponte Rio-Niterói acaba de
ganhar um endereço eletrônico na
Internet: uma Itomepttge que dá in-

Jbrmaçôes históricas sobre a via e
_pcrmite o cadastramcnto no siste-
p»ma Onda Livre, que garante a pas-"sagem automática pelo pedágio! A~ 

partir de setembro, a hojme page
-prestará um serviço que deverá fa-
-cilitar a vida de quem tem horror a"""engarrafamentos: mostrará, por fo-

Tos na tela do computador, como
está o trânsito na ponte.

O serviço de informações sobre
O trânsito, criado pela empresa Di-
gital Higvvay, vai funcionar 24 ho-
ras e mostrará imagens de pontos
estratégicos da ponte. A principio,
as informações sobre o tráfego, nos
dois sentidos, serão atualizadas a
cada três minutos. Mas os criadores
da /tome[Htgc jà otào tentando agi-
li/.ir a transmissão das imagens.

"Estamos batalhando com a Te-
Jerj uma linha de alta velocidade
para podermos captar e retransmi-
íir imagens do último minuto",

,';inuncia Fernando Bravo que. junto
•com os sócios Eugênio Costa e
Marcelo Bravo, criou a homep<tge
)ü cerca de um mês As imagens
jCOviadas p,ira o computador da I>i-
^lital Highwav seiâo tiradas de qua-
Iro das 20 çânierás de vídeo ja ins-
.taladas na ponte p,ira monitorar o
trânsito.

;; A idéia de mostrar fotos do
.trânsito da Ponte foi inspirada no
"serviço oferecido por uma rádio de
!sâo Francisco, na Califórnia, que

> «mostra o movimento do> carros na
tGokien Gate de minuto em minuto.

••"Nossa idéia e que o serviço dê
ÜZSbÒ aqui também. E v.u n-r mais

L«a8BBf [h(tp.7/www ponta comb)/PONTEO.HTH
I VAmTí Ma«t { VAmI4* C«w* tkaAwk

cirurgia plástica

medicina estética
Face, mama, abdomem, nartz. üpoesaiiura,
\ipoaspitaçóo. próteses de sicone, implante de
\ cabelo fio a fio. cxelha em abano, peeSngs.

_ \ Tratarrento do envelhecimento ortomoiecuia-
I \ Implantes - Bioptostic. Art-colt Fio de ouro Preenchimento
w \ de suicos e ajgos com efeto rneòioto.
J \ PLANOS PARA PAGAMENTO D£ CIRURGIAS

crm \ Rua Marts e Bamos, 261-Icaral - Niterói
sz 27B5B-1 \ Tal.: 714-2562

f Mlnão | Vilão | Negódo | Valore» | Meta» | Controle | Onda Llvrt | Meniaienil

Visitantes: 309 desde 05/08/96

Hora local: 23 18
Blciclerto MTB

%/ marcha / 76
a vlita RS 99,45

4 x RS 29,25
« RS 37,05
2 x 52,65

Bicicleta MTB
18 marchas / 26

ã vista RS 127,49
x RS 39,00

3 x 49,40
2 x 67,10

gjfci flocümafttiw
/I fKirtir <&• setembro, a home page atualizará, a cada três minutas, informações sobre o tráfego na ponte

repórter com helicóptero para o lo-
cal", di/ Fernando.

l)e acordo com o consórcio
Ponte S.A.. que administra a via. as
confusões que surgiram nos últimos
dias devido ao inicio da cobrança
do pedágio retardaram o trabalho
na home page, A utilização de mia-
gen> animadas ainda deverá demo-
rar cerca de um ano. ja que poucos
usuários dispõem deste tipo de
equipamento. A principio, o con-
>oaio devera manter a atualização
das fotos da pista em intervala de
três minutos.

Alem de informações sobre o
trânsito e o formulano para se ca-
dastrar no Mstema Onda Livtc. ps

as propostas do consórcio para a
modernização da ponte e ainda te-
rào um espaço para enviar mensa*
gens ou sugestões. A home page
esta em funcionamento desde 5 de
agi*.to e ate a última quinta-feira.
309 usuários já haviam acessado o
serviço. O endereço da home page
da ponte e HTTP www.pon-
te.com.br.

O cadastramento através da In-
ternet e bastante simples e vantajo-
so para os motoristas. Ha inclusive
um desconto de 40% para quem
preferir debitar o pagamento na
conta hancana No formulano. os
intcrcvvidos deverjo c>crt\cr nome

reço na Internet, dados sobre o vei-
eulo. a forma de pagamento e o dia
do vencimento. O cadastro no siste-
ma Onda Livre através da Internet
custa RS 3.

Ate agora. 52 mil pessoas ja ade-
riram ao sistema Onda Livre. No
entanto, os novos inscritos deverão
esperar de 30 a 40 dias para receber
os seus passes eletrônicos. Este é o
pra/o que o consorcio Ponte S.A.
prevê para o inicio da entrega do
novo lote de 20 mil aparelhos, im-
portados dos Estados Unidos. De
acordo com o consorcio. que negou
a informação de que os equipamen-
tos estavam retidos na alfãndesa. a

STD c/ velocimetro
a vista RS 99,90
2x RS 54,00
Ax RS 42,25
STD c/ computador
a vista RS 1 19,90
2x RS 65,00
4* RS 37,50

DOMINGO, 25 DE AGOSTO DE 1996 NITERÓI JORNAL DO BRASIL

¦m,



jjlJ

;^fc^^^fl^H^^M8^Hi8HfcflWBt fllk^

Uma estimativa da Policia Ro- te tem problcmas comuns em rela- Rio-Nileroi e nas rodovias que li- *11/ -
doviaria Federal, no ano passado, <;ao ao estado de conscrvagao, co- gam a Baixada Flumincnse ao Rio. c,wtL^ ?^Siiii-

O trecho entre os quiosques I e 3 tornou-se potito de encontro usado ate para festejur aniwrsarios
Jonas Cunha — 23/02/95
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Os dnibus circulam sent autorizafao, com pneus earecas, bancos soltos eJulia de medidores de velocidade
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Jonas Cunha — 23/02/95
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Para evitar afoçamentos. pescadores pedem tana passarela de 50 metros sobre o caru,

Os assinantes do JB vão rir

o tempo todo. Primeiro com o

desconto, depois com a peça.

ERI JOHNSON em

Com: NEUSA BORGES, STELLA MARIA RODRIGUES,
EDUARDO MARTINI e ADRIANA GARANBONE.

\cnh.i assistir ao espetáculo "Alô? Madamc!..". A peça «tá cm cartaz no Teatro Abd (Roa Mário Alves, 2
Icarai, Niterói). Apresentando o seu Cartio Clube JB, na bilheteria do Teatro, você recebe 30% de desconto

na compra do seu ingresso c de um acompanhante, para as sessões dos dias 29,30,31de agosto e 01 de sctembnv^.
De quinta a sábado às 2lh e domingo às 20h. Nio vai ter nenhuma graça você perder esta promoção.

JORNAL DO BRASIL ?

¦¦¦MAlRí"

Classificados

Disque JB

0800-23-5000
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Detro intensifica fiscalização contra 

'piratas'

Associação de 
pescadores

pede passarela 
sobre canal

A idéia da construção de uma
passarela sobre o Canal da Lagoa
de Itaipu, onde já morreram 16
pessoas este ano, vem se fortaie-
cendo na região graças a iniciativa
dos pescadores. Para Jorge Nunes
de Sou/u — conhecido como Si-u
Chico, presidente da Associação
de Pescadores da Praia de liaipu,
a passarela acabaria com as mor-
les por afogamento no local."Desde a inauguração do cana!,
em lg"g, 200 pessoas já morre-
ram". conta Seu Chico.

Segundo os pescadores, além
de evitar as mortes, a construção
da passarela com 50 metros de
comprimento facilitaria o traba-
lho de quem vise da pe>ca. Quan-
do os barcos começam a soltar.

uma equipe puxa as redes para a
praia. Para fazer esse trabalho,
eles precisam atravessar o canal
várias vezes.

Essa é uma velha reivindicação
dos pescadores, quase tão antiga
quanto o canal, aberto ha 17
anos, pela construtora Veplan.
No entanto, um projeto da Supe-
rintendència Estadual de Rios e
Lagoas (Serial preocupa os pesca-
dores. A Seria pretende realizar
obras de drenagem no local pura
aumentar a profundidade do ca-
nal para dois metros e, com isso.
facilitar a passagem da água entre
o mar e a lagoa. Segundo seu
Chico, isxj sena ainda mais de-
sastroso. dois aumenta ni o risco

O sonho dos pescadores ainda
está distante, uma vez que a ponte
não está prevista no Plano Ürha-
nistico (PUR) da Região Occãru-
ca. "E 

preciso colocar a questão
em discussão para que possa fazer
parte do PUR, Os moradores de
Camboinhase Itaipu ainda não se
manifestaram", diz Francisco
Laier, coordenador da Federeçâo
das Avsociaçôes de Moradores de
Niterói (Famnit) na Região Oceá-
nica. Uma das únicas vozes con-
tranas á passarela vno da Socie-
dade Pro-Preservação Urbanisti-
ca e Ecoiógka de Camboinhas
iSoprecaml. "Será um desperdício
uc dinheiro d*i prclciluru , 12a-
rante Estuessd Amora. presidente

Os ônibus circulam sem autorização, com pneus carecas, bancas soltos e Jalta de medidores ík velocidade

Antônio Lacerda

indicava o movimento de 100 õni-
bus piratas, por dia, somente na
Ponte Rio-Niterói. Com a deficièn-
cia dos transportes coletivos de
massa, muitos moradores de Nite-
rói e São Gonçalo ainda preferem
se arriscar a atravessar a Baia em
veículos não autorizados e em mau
estado de conservação.

"A única forma de coibir a cir-
culação desses veículos é aumentar
o número de blitzes. Cabe ao Detro
fiscalizar as linhas que fazem liga-
ções intermunicipais, mas em Nite-
rói não há ônibus piratas. Há ape-
nas nove empresas que circulam no
município e todas são legalizadas
junto à prefeitura", diz Adhemar
Reis, diretor do Departamento de
Transportes Urbanos de Niterói.
Ele acha que a fiscalização do De-
tro também deveria ser feita duran-
te o processo de compra e venda
dos ônibus.

Durante as operações desta se-
mana, vários ônibus não tinham
sequer o registro junto ao Departa-
mento de Transportes Rodoviários.
Outros apresentavam documenta-
ção incompleta ou com o prazo
vencido. Segundo a Policia Rodo-
viária Federal, os piratas geralmen-
te têm problemas comuns em rela-
ção ao estado de conservação, co-

mo pintura gasta, pneus carecas,
bancos soltos, chuva que entra pe-
Ias frestras, e falta de tacógrafos
(medidores de velocidade).

No ano passado, a Polícia Ro-
doviária Federal realizou apreen-
sões de piratas com licença vencida
da Embratur, principalmente das
seguintes empresas: Estamante,
Águia Turismo, Mariazinha Trans-
portes, Transunida. Pérola Turis-
mo, São Matheus, Santa Luzia e
Crismar. Embora o Detro não te-
nha uma estimativa se a circulação
de ônibus piratas lenha aumentado
nos últimos anos, até o ano passa-
do, havia 1,8 mil ônibus irregulares
no Estado.

Os ônibus irregulares apreendi-
dos nas blitzes são levados para o
depósito da 5a Superintendência da
PRF, na Rodovia Presidente Du-
tra, no quilômetro 163. Para que os
veículos sejam liberados, os moto-
ristas precisam apresentar a docu-
mentação exigida, além de pagar
multa no valor de RS 438. Os luga-
res onde as próximas blitzes serão
realizadas não são informados pelo
Detro, mas o órgão prevê que a
maioria será realizada na Ponte
Rio-Niterói e nas rodovias que li-
gám a Baixada Fluminense ao Rio.

Bebê' de

de Niterói. "Dos 22 quiosques
ao longo da orla de Charitas, os
números I e 3 são os únicos com
opções de lazer para as crianças.
Por isso, as mães passaram a
trazer seus filhos aqui", conta
Maria Alves, gerente do espaço.
A dona-de-casa Maria Almeida,
40 anos, mãe de João Paulo, 5, e
Henrique, acha que o lugar é
o melhor playgrouml da cidade.

"Na verdade, aqui é quase
um clube. Há serviço completo
de bar, parquinho com vários
brinquedos e a praia para

PETISCOS
Quiosque 1
Água de coco: RS 2
Refrigerante: RS 2
Posta de anchova: RS 15
Batata frita: RS 5
Aipim frito: RS 5
Pastel (unidade): RS l
Quiosque 3
Água de coco: RS I
Refrigerante: RS I
Gatorade: RS 2
Cerveja: RS 2
Porção de aipim frito: RS 4

Charitas

olhar... Só faltava não ser polui-
da. Assim, isso seria o paraíso
mirim", afirma Maria Almeida.

O funcionário público Dilce-
nir Cerutt Júnior. 35 anos, con-
corda com Maria Amélia. E
lembra um detalhe importante:
levar os filhos ali e também uma
maneira de não abrir mão de
tomar a ecrvejinha do fim de
semana. Enquanto vigia, de lon-
ge, os filhos Rafael, 5 anos, e
Thainá, 10, pulando do carrossel
para o balanço e depois para a
gangorra. ele se distrai comer-
sando com os amigos.

Mas nem só de mães e filhos
vive o Baixo Bebê nileroiense.
As titias também gostam de le-
var os sobrinhos para brincar,
pegar sol e tomar água de coco
nos quiosques. Que o diga Sônia
Fernandes, 39 anos. Sem filhos,
quase todos os domingos ela le-
va os sobrinhos Tais, 4. e Nata-
lia, 9. para brincar no quiosque
número I. "Saio de Santa Rosa
para traze-los aqui. Mas vale a
pena. O lugar tem tudo que as
crianças gostam: brinquedo,
praia e comida", afirma.

1/11'93

¦ Em dois dias, 26

ônibus irregulares

foram apreendidos

O Departamento de Transportes
Rodoviários do Estado do Rio de
Janeiro (Detro-RJ) apertou o cerco
contra os ônibus piratas. Por tempo
indeterminado, o Detro realizará
uma média de três blitzes por sema-
na para impedir a circulação de
ônibus que transportam passagei-
ros sem autorização. Esta semana,
foram feitas duas operações na
Ponte Rio-Niterói, com a apreen-
são de 20 veículos na terça-feira, e
seis na quarta-feira.

De janeiro a agosto, foram
apreendidos 300 piratas em todo o
Estado. As blitzes acontecem de
manhã cedo, até as 8h, em lugares
não divulgados pelo Detro — res-
ponsável pela fiscalização das li-
nhas intermunicipais — , e contam
com o apoio da Policia Rodoviária
Federal (PRF) e da Policia Militar.
Segundo o Detro, pelo menos 80%
dos ônibus piratas apreendidos são
proveninentes dos municípios de
São Gonçalo, Niterói e da Baixada
Fluminense.

Uma estimativa da Policia Ro-
doviária Federal, no ano passado,

AURA PINHEIRO
VT iterói também tem o seu
IN Baixo Bebi'. Um pedaci-
nho da Praia de Charitas, entre
os quiosques números 1 e 3, se
transformou em um dos melho-
res poiiits infantis da cidade. Em
dias de sol, é difícil encontrar
um espaço para estacionar os
carrinhos de bebê. O lugar, que
tem dois parquinhos com vários
brinquedos, ainda não ganhou
ares de entidade organizada co-
mo o Baixo Bebê carioca, um
quiosque na Praia do Leblon.
onde os pimpolhos são até ca-
dastrados, com os nomes de suas
mães, pais e babás. Mas a con-
fraternização entre os pequenos
freqüentadores de Charitas já è
grande. Prova disso são as festas
de aniversário e encontros infan-
tis realizadas ali.

Os parquinhos de diversão
instalados nos quiosques garan-
tiram a formação do Baixo Bebê

Marcelo Thoobald

¦ Dois quiosques
são 

'point' 
de

crianças na praia

o

O 
'Baixo

M
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c rwJ«» «<i escolmha defutebot do Maui. Alex superou jtygadores experientes para conseguir a \aga ik titular na :aga do Vasco da Gama

Das ondas de

Piratiningá

rumo ao Havaí

SSft&t».
De olho nos prêmios em viagem, surfistas competem no 16° Circuito Niteroiense

AGENDA

A mais nova estrela da escolínha do Mauá

DOMINGO, 25 Dl. AOOSTO DE I996
NITERÓI JORNAL DO BRASIL

¦ Com muita garra,
Alex garante a vaga
na defesa do Vasco

O 
Vasco da Gama tem muito
o que agradecer a escolínha

de futebol do Clube Mauá, em
São Gonçalo. De lá, saíram vários
craques que já deram muitas ale-
grias á torcida vascaina. Bis-
marck, Edmundo e Brener são al-
guns dos exemplos mais recentes.
Dessa lista, também faz parte o
zagueiro Alex. de 24 anos. "Sou
mais um dos formados pelo pro-
fessor Mi roca do Mauá". diz.
com uma ponta de orgulho, o
gonçalense de Lindo Parque.

0 zagueiro chegou bem jovem
ao Vasco da Gama. Com apenas,
14 anos. na categoria infantil, ele
já começava a enfrentar, diaria-
mente, a longa distância entre São
Gonçalo e São Januario. Depois
de dez anos. no entanto. Alex
continua morando na culade —
h> que agora em Engenho do Par-
que — mas com uma motivação a
mais para percorrer a longa dis-
tãiKia: agora, è o titular absoluto
na zaga vascaina

Uma posição de que aprendeu
a gostar, uma vez que começou
como lateral-oquerdo. "Meu 

pn-
metro técnico no Vasco, o profes-
sor Denis, jpi quem me escalou de
zagueiro pela primeira vez", lem-
bru Alex, que somente voltou pa-
ra a lateral em emergências no
decorrer de algumas partidas.

0 HiJtus de titular foi conse-

rios Magno— 28/4/98
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(. riado na escoloiha de futebol do Mauá, Alex superou jogadores experientes paraco*wgu^a^^k"ituÍarna:^a do Vasco dt^ama\
guido no ultimo campeonato es-
tadual. graças á confiança dada
por Carlos Alberto Silva, então
técnKO do Vasco da Gama. Bar-
rando zagueiros mais experientes
como Rogério. Ze Carios e Tinho.
Akx toi se destacando pela sua
boa estatura — tem mais de
l.90m — e dispostçào na defesa

0 jogador tem um estilo que defi-
ne como solidano. "Primeiro eu
penso em jogar para o time. e
depois, em aparecer individual-
mente", explica.

Além de segurar os atacantes
adversanos. o zagueiro umtvm
aiuda o Vasco na frente. Pnnci-
paimente ms cobr^<i^ dc C5C3R*

teio. Entretanto, até boje, desde
que passou para o time profissio-
nal em 1993, o jogador não mar-
cou nenhum gol, mas teve partici-
pação em muitos. "No difícil jogo
contra o ltaperuna. no 2* turno
do campeonato estadual, por
exemplo, ajeitei de cabeça para o

mpletar para o gol va-

ao", conta Akx, lembrando o jo-
go cm que o Vasco ganhou do
ltaperuna de 1x0.

Nesse mesmo campeonato,
Alex fez a sua melhor partida no
ame principal do Vasco da Gama.
O zagueiro destaca o jogo contra
o Flamengo, o último do esta-
dual. "Foi uma tarde muito difial

e tensa, pois jogamos contra um
ataque formado por Romário e
Sávio, contra quem não se pode
vacilar um segundo. Mas acho
que me sai bem. apesar do resul-
tado — o empate de 0x0 — ter
dado o titulo ao Flamengo", lem-
bra o jogador.

A opinião de Alex foi a mesma
de todos que assistiram á partida.
O zagueiro chegou a ser conside-
rado um dos mais destacados cm
campo, levando a melhor na
maioria dos lances contra Roma-
rio. artilheiro do campeonato es-
tadual.

Já no campeonato brasileiro,
onde terá um novo companheiro
de zaga. o equatoriano Massimo
Tenório — comprado do Emelec
— o jogador espera repetir as
boas atuações que o firmaram no
time. "Esse é um campeonato
muito longo. Um dos mais difíceis
do mundo. É preciso se cuidar
fora de campo", diz Alex.

Como todo jogador profissio-
nal. Alex sonha em vestir, um dia.
a camisa da Seleção Brasileira e
jogar no exterior. "Ê claro que eu
tenho ambição na minha carreira.
Mas eu quero me dedicar ao Vas-
co. o clube que está me projetan-
do. Acredito que se eu me aplicar
e tiver boas atuações, essas coisas
vêm naturalmente", explica o za-
guaro. que já foi bicampeâo ca-
noca em 1993 participando da
campanha do primeiro trícam-
peonato da história do Vasco da
Gama.

Praias da

cidade são

elogiadas

Niterói é a cidade dos surfistas
de ondas grandes. Aquelas que
somente os big riilers têm coragem
de enfrentar. Ondas que são a
característica da Praia de Itacoa-
tiara, a grande responsável por
essa fama. Segundo o presidente
da Associação de Surfe de Nite-
rói, Rubens Goulart. Itacoá tem
um tipo de ondulação muito boa
para o surfista ganhar uma base."E uma onda buraco, ou seja, ela
se fecha repentinamente. Dizem
que quem surfa em Itacoatiara
desce qualquer onda do mundo",
conta Rubens.

"Ü lá que espero me dar bem e
vencer esse circuito. Gosto mais
das ondas maiores", diz o surfista
Evandro Ferraro, de 23 anos. Pa-
trocinado pelas Lojas Wakayama
e Mary Who e Pranchas Brás

anos, o mais jovem juiz da Organi-
zação de Surfe Profissional (OSP)a entidade que representa o es-
porte no pais — e diretor da ASN,
a cidade sempre revelou excelentes
surfistas. "Niterói tem incomodado
muita gente. Aliás, temos dado ale-
grias em tudo que vem da água",
afirma Gilberto, referindo-se às
medalhas olímpicas de ouro e bron-
ze obtidas no iatismo pelas duplas
Torben Grael/Marcelo Ferreira e
Lars Grael/Kiko Pelicano. Gilberto
está em primeiro lugar no ranking
dos juizes na cidade.

O circuito tem no total cinco
etapas, sendo quatro delas disputa-
das em Itacoatiara e uma em hrati-
ninga. "Poderíamos fazer um even-
to em Itapúca também, mas são
muito poucos os dias de ondas por
lá", explica Rubens Goulart. Se-
gundo ele. a maioria das etapas em
Itacoatiara — ou Itacoá, como è
mais conhecida pela galera do surfe

se explica pela constância de
suas ondas.

O presidente da associação, no
entanto, avisou que a etapa do cir-
cuito pode não ser em Piratininga."Se o mar não estiver em condi-

çôes, vamos transferir o evento pa-
ra a Praia de Itacoatiara", disse
Rubens.

O campeonato começará no sã-
bado, a partir das 8h, e terá dispu-
tas nas categorias open, júnior, mi-
rim, iniciante, sênior, master e long-
board. Segundo o presidente da
ASN, mais de 100 atletas deverão
se inscrever. Após a quinta e última
etapa, marcada para novembro, o
surfista que somar mais pontos po-
de comemorar o titulo e. mais im-
portante, aproveitar a passagem
para o Havaí, que será dada pela
ASN. Já, o vice-campeào, vai levar
uma passagem para o Peru.

As premiaçòes são grandes atra-
tivos no circuito pois. como è ama-
dor. não pode distribuir dinheiro."Isso é um excelente estímulo para
a garotada, além de chamar atletas
de outros estados. Para mim, esse é
um dos melhores campeonatos
amadores que existem por ai", con-
ta o surfista Evandro Ferraro, que
após duas etapas, está na segunda
colocação do circuito. As inscrições
para essa terceira etapa abrem
amanhã, na sede das ASN. no Está-
dio Caio Martins. Custam RS 25.

Barros. Evandro acredita que ain-
da tem boas chances do campeo-
nato. já que nas duas primeiras
etapas ficou em terceiro e quinto
lugar, respectivamente. "Esse
ano, o circuito está muito dispu-
tado. Como são poucas competi-
çôes, ninguém consegue disparar
na frente", conta.

Quem está na frente de F.van-
dro, na liderança, é o surfista Ra-
fael Curi, 21 anos, outro local,
firme na luta pelo titulo. "Estou

me preparando tecnicamente c fi-
sicamente e espero Conseguir o
meu primero triunfo do circuito
este ano", di/ Rafael, que até ho-
jc, surfando em iodas as catego-
rias de base, só conseguiu chegar
em segundo lugar. Segundo ele. o
surfe pode ser dividido em 70%
técnica e 30% física e mental.

A Praia de Piratininga é uma
das preferidas de Rafael. O surfis-
ta tem boas lembranças desse
point. 

"É um lugar bem marcante
para mim. Foi em Piratininga que
eu consegui chegar na minha pri-
meira final, há muitos anos", lem-
bra o surfista. Hoje em dia, no

Sábado, dia 31
De 8h ás lt>h
Open, J unior Mirim/Sênior
Domingo, dia 1 °
De 8h ás I6h
Iniciantes hng board
Semifinais e finais das categorias
de sábado
Entrega de prêmios.
Obs.: a terceira etapa da competi-
çâo pode ser transferida para a
Praia de Itacoatiara. caso o mar
de Piratininga não esteja com
boas ondas.

LUIZ EDUARDO GARCIA
No próximo fim de semana, a

Praia de Piratininga vai reunir o
que há de melhor no surfe amador
do Estado do Rio. O I6U Circuito
Niteroiense — promovido pela As-
soei ação Niteroiense de Surfe
(ASN) — realiza a sua terceira ela-
pa, mais uma na briga dos surfistas
pela liderança do ranking de %.

Sempre revelando promessas no
esporte, o campeonato reúne al-
guns dos jovens talentos da cidade
como Rafael Curi, Evandro Ferra-
ro, Leonardo Maciel e Luís Mene-
zes, — da categoria open, a princi-
pai do circuito — que sonham em
seguir os passos dos niteroienses
Ricardo Tatuí e dos irmãos Ale-
xandre e Guilherme Herdy, já con-
sagrados nacionalmente. Todos
três com passagens destacadas no
circuito da ASN."Esse circuito é um exelente trei-
namento. Até o ano passado, fo-
mos a única associação brasileira a
ter dois surfistas na principal divi-
são do surfe mundial: Ricardo Ta-
tui e Guilherme Herdy", conta o
orgulhoso presidente da ASN, Ru-
bens Goulart.

Segundo Gilberto Pereira, 28

entanto, a praia não traz muita
felicidade para Rafael, nem para
os demais surfistas de Niterói.

O problema todo está na des-
truição do calçadào de Piratinin-
ga, por uma ressaca, no mês pas-
sado. Segundo os surfistas, isso
mostra que a obra foi feita de
maneira errada. "Eu tenho medo
que o fundo de areia da praia
esteja se modificando e. dessa ma-
neira, as ondas fiquem prejudica-
das", conta Rafael.

U3XEH
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Icarot: Moreira César, 26 Lj 112
Niterói: Shopping loja 115

JORNAL DO BRASIL NITERÓI DOMINGO. 25 DE AGOSTO DE l<W6

Ano passado, ela atacou do
militar, com a capota velha de um
jipe Land Rover, ano l()57, que se
transformou em um mierovestido,
A ousadia balançou a* passarelas
da Ia Semana Barrashopping de
Estilo. Este ano, ela abre seu des-
file com frentistas e traz a modelo
Juliana Galvào como estrela de
uma coleção inspirada em postos
de gasolina. Bendita- seja a novi-
dade. Para quem não quer esperar
a 2J Semana de Estilo, as idéias da
estilista Raquel Pantaleào, da
grilje Bendita, podem ser vistas
hoje, das F|h às 22h, 110 Mercado
Mundo Mix, uma feira de moda

na Fundição Progresso, na Lapa,
no Rio.

Minivestidos de câmara de ar
de caminhão, macacões inspira-
dos em uniformes de frentistas.
estampas baseadas em rótulos de
oleos lubrificantes dos anos 50 e
homenagens aos ealendarios onde
até Marilyn Monroe já mostrou
seus atributos. Outros ícones revi-
sitado nas estampas da coleção
foram as bombas de gasolina,
sempre presentes em mui nwvies
como Paris. Texas, Bagdaii Café e
Rumble Fisli, cujas principais es-
(relas são as estradas do deserto
americano. Nos acessórios, os
cintos vém dos cabos das man-

gueiras das bombas e as sandálias
plataforma — em parceria com a
Antonella — são feitas com bor-
racha de pneu de trator.

Esta mesma cabeça cria peças
para lojas como Cantão, Com-
pany, Equatore e Shop 126. Ra-
quel é formada pela escola de esti-
lismo Senai-Ccliq e fez estudos de
aperfeiçoamento na Academia
Italiana de Moda e Design, em
Florença. na Itália. Moradora de
Niterói, a estilista de 26 anos dis-
tribui sua criatividade em dois
(lanços. "A loucura fica nas rou-
pas Bendita e o comportado nas
marcas tradicionais", di/ Raquel.

Inspiração em 
postos 

de 
gasolina

¦ Choros e samba

sào destaque no

próximo sábado

T"~\ epois de nove anos de
lv uma bem-sucedida carrei-
ra no circuito de música instru-
mental, o duo de violões Barbie-
ri-Schneiter lança, no próximo
sabado. ás 2lh. no Teatro Muni-
cipal. o m.-u pnmeiro disco. Reu-
nindo choros e sambas de com-
postores como Garoto, Diier-
mando Reis e João Pernumbu-
co, alem de composições da
dupla, o dis:o foi gravado na
cidade mineira de Santa Barba-
ra. mais precisamente na Igreja
Nossa Senhora Mãe dos Ho-
mens. no santuario ecológico do
Caraça, um antigo colégio cato-
lico.

Segundo I red Schneiter, o
cal escolhido para .1 gravação foi
perfeito 

" \ acústica da igreia
era maravilhosa", lembra. "Gra-
varamos a noite, quando não
havia barulho algum e lambem
para não interferir na rotina da
igreja que. durante o dia. funoo-
nava normalmente *, conta O

disco foi todo gravado em qua-
tro dias. só com os dois violões."A idéia foi do Álvaro Birita,
baterista do grupo Biquíni Ca-
vadào, que viu nosso shovv no
Rio Jazz Club", diz Ered.

O disco, chamado Duo Bar-
bn ri-Schitciu r no Caraça serv irá
de base para o shovv que os dois
músicos apresentarão no Teatro
Municipal. "Decidimos no ano
passado que deveríamos gravar
evse disco. Selecionamos o re-
pertório e demos preferência a
clássicos da Música Popular
Brasileira de compositores que.
como nós. faziam peças para
violão e também eram intcrpre-
te>. João Pernambuco. Garoto e
Dilermando Reis sào os mais
importantes compositores p.ira
violão que apareceram no Bra-
sil". txpbca.

Segundo Schneiter. o espeta-
culo seguira a iinha que o duo
vem apresentando ao longo de
toda a carreira "Durante estes
nove anos. fizemos muitas coi-
sas Como intérpretes, participa-
mos de uma sénc dc 26 cooccr*
tos para a -Miança Frilcesa.

projetos solo na Sala Cecília
Meireles e muitos outros espeta-
culos no Rio de Janeiro", expli-
ai. O repertório do espetáculo
inclui a peça Suite ifl, de Sch-
nciter. cuja partitura foi publica-
da no Estados Unidos pela edi-
tora Columbia e tem sido bas-
tante procurada por músicos no
mercado internacional.

Tão difícil quanto a execução
das partituras no violão é definir
o estilo musical da dupla. "Não
somos tão eruditos quanto Mo-
zart. mas também não somos
tão populares quanto Caetano
Veloso ou o Tiririca". ilustra
Schneiter. Para ele. não há uma
distinção muito clara entre os
dois estilos no trabalho do duo.
que segundo Schneiter. segue a
linha dos grandes violonistas
brasileiros. "Garoto, 

que pode
ser considerado o pai da Bossa
Nova. tinha formação classica e
apresentou o Concerto para \u>-
lão c orquestra de Radamès
Gnatalli. No exterior, nosso esti-
k> e comparado ao de Hermeto
Paschoal". diz O Teatro Muni-
cipal fica na Rua 15 de Novem-

A Tcssuti aposta na volta das vestidos longoscom deeotes e modelagem justa. eom[M>ndoum visual casual chlc

Beleza, ousadia e muita eor

¦ 
'Grifíes' 

niteroienses como Tessuti e Agilitá mostram suas coleções primavera-verão na 2a Semana Barrashopping de Estilo
JUDITH MORAES RENZI

Niterói é uma cidade cheia de
estilo. No dia 3 de setembro, as
principais griffes da cidade mos-
trarão suas coleções primavera-
verão na 2a Semana Barrashop-
ping de Estilo, no Jockey Club, no
Rio. Niterói estará representada
pela Tessuti, Cláudio Gomes,
Agilitá, Svvains e Bendita. O even-
to faz parte do calendário oficial
de desfiles dos pricipais pólos lan-
çadores de moda do pais: Rio,
São Paulo e Belo Horizonte.

A primeira marca niteroiense a
--pisar na passarela é a Agilitá, no

dia 6, ás lOh. Com 12 anos no
mercado e um estilo ao mesmo
tempo discreto e descontraído, a
marca é direcionada para mulhe-
res que trabalham fora e que pre-
cisam dar uma esticada á noite
com a mesma roupa da manhã.
Para o verão, a Agilitá traz uma
coleção muito colorida e bem de-
cotada, com muito streich e deta-
lhes em renda guilpme. A empresa
aproveita o desfile para lançar sua
nova loja no São Conrado Fas-
hion Mall, no Rio.

Bendita — Ainda no dia 6, ás
20h30, a Semana Estilo apresenta
os Novos Designers, entre eles a
niteroiense Bendita, da estilista

Raquel Pantaleào. Extravagante e
contemporânea, a marca é uma
das representantes da geração
Mundo Mix, com roupas fora do
padrão, mas perfeitamente usá-
veis no dia-a-dia, no melhor gene-
ro choca, mas não assusta.

Na linha de acessórios, a
Svvains, no mercado há 13 anos
com seus sapatos e bolsas, se
apresenta no dia 11, às lOh. O
estilista César Gomes antecipa al-
gumas das surpresas reservadas
pela Svvains. Permanece o salto
Anabela, furor no último verão, e
chegam os saltos bem grossos e de
formato mais quadrado.

Café — Em tons como telha e
café, a Svvains vai misturar pa-
lhas, algodão cru e até o polêmico
cânhamo, fibra à base de maco-
nha. A linha abusa também dos
tons citricos e ousa na mistura das
cores. Os sapatos para noite vêm
com muito preto e ouro. A estéti-
ca das bolsas acompanha a dos
sapatos, com destaque para as
bolsas de formato estruturado. A
Svvains também está abrindo uma
nova loja no Shopping Iguatemi,
em São Paulo.

Contemporânea sem ser van-
guardista, a feminina Tessuti tam-

bém apresenta sua coleção no dia
11, às 1 Ih. O seu lema é "abaixo o
preto e viva as cores" e o ponto de
partida é a pesquisa de matérias-
primas e novas texturas em teci-
dos exclusivos e de bom caimento,
que garantem um corte elegante.
O carro-chefe para o verão é o
vestido: muitos tubos com deeotes
e modelagem justa. Ao lado dos
minis, a Tessuti propõe uma volta
dos longos. A estilista Clara Ma-
ria Vasconcelos situa a Tessuti em
uma tendência casual chic, cuja
fonte de inspiração é uma visão
moderna dos anos 70. A linha
noturna vem com muita renda e
microfibra.

Encerrando o evento, no dia
11, às I8h, vem a moda masculina
de Cláudio Gomes. Ele ainda está
finalizando os modelos, mas
adianta que as formas são justas e
com muita cor. Cláudio entrou no
ramo há três anos fazendo cami-
sas para amigos. Em uma carreira
meteórica, ganhou o prêmio Rio
Sul de melhor coleção masculina
do ano passado.

Ficha técnica
Foios: Mjuds Vumu PrÉHliK"ào: Kiu More-
ix> Hclo/a Crisiúvio Tavares Modelo Vivia-
ÍK Martins, da l.lile; Longo de alvas ressuti
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JAMBEIRO puro bom gosto.

tycmt>icla

^Pccê 
OÁeófe- ÇJominyo fiava C^a6c *ea*

Cozido Especial à íbituguesa (2 pessoas) ...R$ 16.00

E outras delícias... • filé de Badejo à Belle Meuniere R$17.00
Chunasco Mixto (2 pessoas) R$ 24.50 • Muqueca de Mxe à Bahiana R$ 19.00
Picanha à Campanha (2 pessoas).._..R$ 21,50 • Bacalhau Jambeirò. RS 31,00
Filé Surprise R$16.50 • Haddock ao Bemoir. R$29,00
Linguado a Mazajt R$ 18,00 • Saimon Fresco BeQe Meuniere RS 19.50

Se preferir receba em sua casa.

(Ganhe 2 litros de refrigerante grátis) Mínimo RS 15,00

@717-7393/ 722-1381 ACEITAMOS T1CKETS E CARTÕES

Rua Presidente Domiciano, 131 - Boa Viagem
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mais uma movimentada aventura,
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Van Damme.
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projeto tem sido a melhor possivel.
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Na Praça João Saldanha, em Santa Bárbara, as crianças se reuniram para assistir a 007 contra Golden Eye

Cinema agora é ao ar livre e de 
graça

¦ Projeto da Empresa Niteroiense de Turismo já exibiu filmes para adultos e crianças em 70 comunidades carentes da cidade

OTÁVIO LpITE
Numa das mais belas cenas do

premiadissimo Cinema Paradiso,
do italiano Giuseppe Tornatore, o
projecionista Alfredo, vivido pelo
ator Phillip Noiret, atende de uma
forma inusitada aos apelos dos es-
pcctadores que não conseguiram
entrar no cinema: projeta o filme na
parede de um prédio vizinho. As
mesmas expressões felizes dos adul-
tos e os olhares admirados das
crianças retratados no filme podem
ser vistos diariamente em praças da
cidade, graças ao projeto Cinema
na Comunidade, da Empresa Nite-
roiense de Turismo (Enitur).

O projeto, que leva às comuni-
dades carentes da cidade filmes exi-
hidos no circuito comercial, é uma
idéia do próprio presidente da Eni-
lur, João Medeiros, que procurou
inspiração em suas recordações de
criança. "Eu me lembro que antiga-
mente, havia uma espécie de cine-
minha nas praças. Hoje, com as
dificuldades econômicas e até mes-
mo a violência, achei que seria uma
boa idéia ressuscitar esta experiên-
cia nas comunidades mais humil-
des", explica João. Imediatamente,
ele levou a proposta ao prefeito
João Sampaio, que não apenas
aprovou, mas demonstrou grande
entusiasmo com o projeto.

Agenda — .As exibições come-
çaram há cerca de uma ano, ainda
em fase experimental. "Tudo foi
crescendo de uma forma incrível.
Temos, em média, de 300 a 1.500
pessoas por sessão. Acredito que,
desde o inicio das projeções, cerca

de 50 mil pessoas já tenham assisti-
do aos filmes", afirma João.

O contato com as comunidades
é feito através das associações de
moradores. A data para a exibição
dos filmes é marcada, conforme a
agenda da Enitur. "Já estamos com
a agenda cheia para todo o mês de
setembro. E tivemos que criar mais
uma equipe para organizar duas
projeções por dia em comunidades
diferentes", diz Rafles de Souza,
produtor dos eventos.

Rafles trabalha na empresa
Kraft Color, que presta o serviço à
Enitur, encarregada da exibição
dos filmes e de toda a estrutura
técnica. "Temos um equipamento
de alta qualidade, com um telão de
12 metros quadrados e alta defini-
ção. O som também é muito poten-
te, no sistema surround", explica
Rafles. Segundo ele, a excelente
qualidade do equipamento é um
dos sucessos do projeto. 

"Se fizés-
semos algo de má qualidade, com
equipamento medíocre, ninguém
iria querer ver", afirma. Em média,
a Enitur recebe dois ofícios diários
solicitando projeções.

Segredo — Outro segredo do
sucesso está na programação dos
filmes. Para este mês, a Enitur sele-
cionou um festival de desenhos e o
longa Babe, o porquinlto atrapalha-
do para as crianças. Após a matinê,
que começa sempre às IHh, é a vez
dos adultos se deliciarem com o
mais famoso agente secreto do ei-
nema: 007 contra Golden Eye, a
última aventura do detetive James
Bond. Em setembro, as crianças

poderão curtir O corcunda de Notre
Dame e Débi e Lóicle. Para os adul-
tos, a Enitur está programando
mais uma movimentada aventura,
desta vez com o brigão Jean Claude
Van Damme.

"A resposta do público a este
projeto tem sido a melhor possível.
No início, tivemos alguns proble-
mas com o tráfico em algumas fa-
velas. Depois, ficou tudo certo. A
Polícia Militar garante a segurança
e todos podem se divertir com os
filmes", diz Medeiros. Para Rafles,
a reação do público é o melhor
retorno do projeto. 

"As crianças
adoram e os adultos comportam-se
como crianças. No filme do 007, há
uma cena incrível em que uma mo-
to entra num avião em pleno ar. A
reação dos adultos é divertidíssima.
Eles se empolgam com o filme",
conta.

Qualquer comunidade pode soli-
citar exibição à Enitur, que também
faz projeções em escolas e até em
quartéis. 

"Normalmente, as exibi-
ções são cm praças ou outros locais
abertos. Mas fazemos também em
Cieps, que têm uma grande área,
quadras de esportes ou sedes de
associações de bairros", lembra
Rafles. Na última terça-feira, a
projeção ocorreu na Praça João
Saldanha, cm Santa Bárbara, onde
arca de 500 pessoas assistiram aos
filmes. Os interessados devem pro-
curar a Enitur, na Estrada Leopol-
do Fróes, 773, em São Francisco.
Segundo Medeiros, já existem cerca
de 70 comunidades cadastradas
neste programa.

Luís Alvarenga

Exibições unem polícia 
e favelas

Parece ficção, mas não è. Em
Niterói, graças ao projeto Cinema
na Praça, há uma sintonia perfeita
entre policiais militares e morado-
res de favelas. Amanhã, o 12° BPM
(Centro), por solicitação do coman-
dante da corporação, coronel Gil-
berto Paes Tenório, fará um sessão
especial do filme Babe, o porquinho
atrapalhado para as crianças da Fa-
vela do Sabão e do Morro da Pe-
ilha, vi/inhas ao quartel. 

"É um
trabalho muito bom. E nosso obje-
tivo é aumentar, cada vez mais, a
integração da comunidade com o
batalhão", diz o coronel.

O interesse em exibir filmes para
as crianças das comunidades próxi-
mas surgiu após alguns policiais do
12" BPM acompanharem a equipe

da Enitur em favelas da cidade,
para garantir a segurança do even-

to. "A Enitur sempre podia o nosso
apoio nas saídas. Como temos aqui
no quartel um excelente espaço pa-
ra exibição, resolvemos incluir o
batalhão no roteiro. Mas só para
crianças", explica. A primeira exi-
bição foi no dia 30 de julho, para as
crianças da Favela do Sabão, e o
desenho escolhido foi Os 101 dal-
matas, de Walt Disney. O sucesso
foi tanto que a comunidade pediu
ao batalhão para repetir a dose
amanhã.

"A criançada se diverte muito.
O quartel acaba virando um grande
cinema. Temos até pipoqueiro c
lanche para todos", conta, orgulho-
so, o coronel Gilberto. Segundo ele,
o mais importante era abrir o canal
com as associações dc moradores,
que a partir dc agora, poderão pro-
curar o batalhão para programar

futuras exibições. Em conseqüên-
cia, a sintonia entre corporação e
comunidade fica bem maior. A
exemplo do projeto nas praças, a
entrada é franca. O equipamento
Utilizado também é de excelente
qualidade: telão de 6 metros qua-
drados e som no sistema surround.

A Enitur está aproveitando o
projeto para veicular uma campa-
nha educativa sobre o voto elctrõ-,
nico. Nos intervalos entre as ses-
sões e ao final de cada exibição, é
mostrado um comercial orientando
sobre como votar pelo novo pro-
cesso informatizado. O 12° Bata-
Ihào foi ainda mais longe: além de
exibir os comerciais, engajou-se na
campanha educativa e tem coloca-
do urnas eletrônicas cm locais pú-
blicos, ensinando os eleitores como
proceder na hora de votar.

PR0GRAMAÇA0 DA SEMANA

A Empresa Niteroiense de Tu-
rismo (Enitur) programou para a
semana dc 26 a 30 dc agosto um
festival de desenhos e os filmes Ba-
be. o porquinlto atrapalhado e 007
contra Golden Eye nos seguintes lo-
cais:
¦ Dia 26:
Praça Tancredo Neves, cm Maria
Paula.

12° Batalhão dc Polícia Militar, no
Centro.

Dia 27:
Condomínio Bela vista, na Rioda-
des.
Praça da Coruja, no Cubango.

Dia 28:
Largo da Paciência, cm Munqui
Campo do Azul e Branco, na Ilha
da Conceição.

Dia 2'):
Campo do Jacaré, no Jacaré
Campo de futebol, em Jurujuba.

Dia 30:
Associação de Moradores, no I n-
genho do Mato.
Praça do Tibau. no Tibau.
Oto». A pntrndA •» fr*nc« n<t& sefi9Ò«9 p<t'acrianças o «duilos Texto* o» liimos sorAo
t»Mt>iclo& « partir das 1Bh. com còptat dub<rt
das «m português

RL CENTRO AUTOMOTIVO

I TEL: 719-9108

AUTORIZADA MAGNETI MARELLI FAX: 719-0789

Erotismo à 
prova 

do tempo

¦ Cine Arte UFF

mostra clássicos

da década de 60

\ | ào e so nas praças que o
IN niteroiense encontra cine-

ma dc K*a qualidade. Esta se-
mana. o Cine Arte UFF apre-
>cnta dois clássicos do onema
que escandalizaram as platéias
quando foram lançado^, na de-
cada de 60. .4 bela ila tarJt-, de
Luís Bunucl. e Lohta. de Stanlcs
Kubnk, voltam ao cartaz com a
mesma força c impacto da es-
trèia Enquanto Kubnk fala da
paixão de um homem dc meia-i-
dude por uma garota dc 13 anos.
Bunucl conta a historia de uma

mulher sexualmente insatisfeita,
que trai o marido todas as tardes
em um prostíbulo.

Os dois filmes, em cartaz ate
quarta-feira, \ enceram a pro\a
do tempo, mesmo após décadas
de liberação sexual e pornogra-
fia. Em .4 Md da tardt\ Catheri-
ne Deneuve vive Severinc. a mu-
lher insatisfeita que se divide en-
tre os personagens de Jean Sorei
o bem-comportado, e Pierre Cie-
menti, selvagem e decadente. É
uma produção francesa de \%1
e tem no elenco o ator Micbei
Piccoii.

Loiua. lançado em l%2. foi
um dos primeiros sucessos do
diretor inglês Stanlo Kubnk.

responsável por grandes obras
do cinema, como Ltranja mci ti-
nica. 200/. e Nascido para matar.
O filme conta a históna do pro-
fessor Humbert Humbert. inter-
prelado por James Mason. e sua
incontroiãve) atração pela nmfe-
ta Lolita. vivida por Sue Lyon.
O eknoo tem os consagrados Pe-
ter Sellers e Sbellev Wmters.

O Cine Arte UFF fica na Rua
MiíueldeFrias.^.emlcarai As
sessões para A bela da tarde
ocorrem ás 16h30 e às 21hi0.
L>hta passa apenas ás i&h20,
ambos com censura para roeno-
res dc !4 anos. Os sn£rc\M>s eus-
iam RS 3. Amanhã, o preço é
especial RS I.
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III Passeio

SESC-BIKE AMAZONAS

NITERÓI

(LARGADA AV.AMARAL PEIXOTO)
15 de Setembro- Domingo

9horas

INSCRIÇÕES:RS5,00
Loja Bike Amazonas e Sesc
Ganhe um capacete de fibra

e uma camisa do evento

Apoio:

mc*f<TURA vmmct***. C€ ***ÍPO jwp? Itilipáo FECIERJ r
nu

Patrocínio:
JORNAL DO BRASIL pállÍ0Clll3lle

>0*.

rví* .. _  
Em A bela da tarde, Catltcrine Deneuve è Severine.uma mulher cauuít que freqüenta um prostíbulo

I[)
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BOUS. TACOS E RAQUETES

RS Niterbi 0 de educative.

8S.60 Para os alunos, isso significa estar hoje em sintonia

loja 106/108. Aiiba com o futuro, aprender desde cedo a trabalhar com

as essa ferramenta imprescindivel para o amanha. Para

KIK os o treinamento Ihes 6 dado,

curta): RS 160 uma atualizagao nos metodos de ensino, urn upgrade

cc: RS I io profissional. 0 mais importante disso, fato de
(mho

nwr: RS 285 tres bolas): RS que tanto alunos. quanto professores

Quimono diregao da informagao, da tecnologia. Por
RS 200 no futuro, Niteroi tambem vai

Shopping,

de tic tcn,-a do
de 9h as 59.90 ^ fl^H a EC yT\yiV^^^fc 7|T| l|y^^H

sahados, tic 9h 4s I8h. Telefooe Camisa oficial do International 1 [» K^«K1^11*.^>M1 l*Wk Hl'lB VA 11 ^^Bi

A Samaritans
de (16 JoclneiraTaigo: RS 14. T^|T|T 7^^pj

partir de RS IN) Capacctc Gear para skate: RS ^^^||^^i||H|[l>^P^ij||l;iUlM|[> WBlHIl'l^'f^WBi

torno ilc RS 50 Camping Tour
Bolus de futcbol: a partir tie RS Bola do basqucte Penaltv: RS 17 ;£ | :
19.90 Bolafje volei Rainha: RS 19.50 Hk I
Rua Marechal Deodoro, 62/64, Mascara dc mcrgulho dc silicone ^HHt lH(entro. \brc dc segunda a sexta, Super Puma: RS RS 47 ^B| j -
dc 9h as 19h c aos sahados, dc 9h Mascara de mergulho Cab Sub jBsgjog MfltfflB
is 12h30.Telefone:620-3737, comstidrkel: RS39.50 |H9K % ^ . ' * ,* „ (,
Suporball Pc-de-pato Victor: RS 47 4>JP *¦> :* * -4^ f f 

"K •
latrusa de clube de futcbol: RS Touca de natacao dc silicone Spo- ^Hflt f r «$**? \ r 

^ 
.* f

Bola de futcbol Penalty: RS 20 IMa/a Shopping, primciro piso "t 
',- .

Haltcres RSloquilo. Arrobonta^fto ,; , - 
"

Raquete dc tenis Mcrcur de RS Prancha de surfe Arrebcntacao - * •.»„"*"*--,
M 

'I 
:r . jBolas tents Mercur (tubo com prancha de hxlx bikini BZ Pro:

tri'N unidado) RSS RS ISO
Rua Doutor Aurelino Leal. 83, Caraisa de lycra Arrcbenta^ao: ' 

''&f

Ccntro. Telefone: 717-5935. Fu»- RS33
mMde%^asl9h.Aossitadas.de Capa de prancha de surfe Arre- ^ ^

Traxart Parafina Arrebcniacao: RS '• ^^^ugig£Ugjlss8P^^^ .*¦ d^Siti» <»,Js^f
Pa tins Bauer tin line): RS 405 Estrepe pam prancha dc surfe Ac- ¦Mffi
Lata de Knc, tatnanho oficial: tuai: RS 3^ . ^. Jf.: X •,. • -fr''".. "\-_
RS 142 Ha/a Shopping, tcrrriro pi« Ajfe^ ^A-..^ ^
Minimesa de sinuca: RS 386 Big Sports , \ % ¦ %- *»^>r\A»» 

4. ^ - -'" _tS^&
I mtormo dc times de Ki>quete Bola de futeboi de campo: cntre *V \* 5 »¦ y-^' .. .j&s0^^ g
da NBA: RS 58(camisacshort! RS 15 e RS 4! _•-'% , 4 , , • , ":' 

„: % f r*C' t
Joelhcira Law> Legs: RS 140 Ro!a lfc fulsa] r$ 50 r \ 

' 'f '.; ,'V v' \...' i; V 5 ^0
Capacete dc cklista Thimdcrrol- Camisas dlkuiis de clubes brasi- \ Vi 

*'¦ 
(* • - ,-,* \> <*$00^'^

Icr R> 19 ktroseeu&peus:cmtomode RS 2% ¦ -." '^00^
Pla/J SlMippiRg, Rua 15 de No- \ %*e*^ \j* 

'* 
«

»cmbn», teretint piso. Kunciona de Jtvlhcira de neoprene. RS 24 \ \ k ^
lt>h as 22h. 1 elefooc: , P-t'ly Rua Doutor Aurelino Leal. 46, \ V
Adidas Centro. Funciona de x^unda \ >&0*^ JF FUNDA^AO
CamiM^pial do Flsunengo (Um- sevta-feira. de % as 1% e aos 1 % ¦A MUNICIPAL
hro!: RSi.50 vabadt^de9his I3h30.Tdefooe: PREFEITURADE NITEROI DE EDUCA^AO

mais antiga
Supcrball, ha"0

Especicúizàda em mergulho e outros esportes náuticos, a Átiba, do Plaza Shopping, ainda oferece artigos para tênis, baseball e Wquei sohre patins

/TfflHHI FUNDAÇAO
#A ffláÈMÊÈSÊÊmÊm MUNICIPAL
PREFEITURA DE NITERÓI D! EDUCAÇÃO

Nas escolas de Niterói, todos

os alunos sentam na frente.

Da einástica ao tênis, surfe e futebol, lojas de material esportivo da cidade oferecem variedade de artigos e preços aos clientes
Luís Alvarenga

LUIZ EDUARDO GARCIA
A cada dia, o esporte ganha mi-

lhares de adeptos no mundo intei-
ro. Todos ávidos para praticar fute-
boi, tênis, basquete ou qualquer
atividade que coloque o corpo em
movimento. Entretanto, para per-
der a indesejável barriguinha, è pre-
ciso pensar primeiro nos equipa-
mentos. Todo aspirante a atleta que
se preze tem que ter chuteiras, bo-
Ias, raquetes, pranchas de surfe e
outros apetreehos. Em Niterói, os
esportistas estão bem atendidos.
São várias as lojas de material es-
portivo equipadas com muitas no-
\ idades.

As camisas dos times de futebol
são, de longe, os produtos mais
procurados. Entre elas, como não
poderia deixar de ser, os uniformes
rjjpro-negros estão no topo da lista
dos mais vendidos. "Aqui não é só
a camisa que vende bem, mas qual-
quer artigo com as cores do Ma-
mengo", garante o gerente da loja
Kik, de Iearai, Aldeir Batista.

Uniformes — A situação è a
mesma na mais antiga loja de Nite-
rói, a Supcrball, há 53 anos no
mercado. "O futebol sempre foi o
que mais vendeu", conta o gerente
Edson Viana. Além dos uniformes,
a loja oferece bolas, cancleiras,
meiões e chuteiras para quem, pelo
menos no visual, não quer fazer
feio na pelada semanal.

Os times estrangeiros são tam-
bem artigos de sucesso, embora a
fidelidade não seja a mesma da tor-
cida do Flamengo. "Nesse caso. o
interesse dos clientes está sempre

mudando. Depende do sucesso que
a equipe está fazendo no exterior.
Por outro lado, as camisas mais
raras também atraem", conta o ge-
rente da Big Sports do Centro,
Lourival Carvalho Magalhães.

Mas os esportistas de Niterói
não se interessam só por futebol.
Esportes que ainda não são muito
famosos por aqui, como futebol
americano, baseball e hóquei, têm
também os seus fãs. Para isso. uma
boa pedida são as lojas de esportes
do Plaza Shopping. Na Traxart,
por exemplo, pode-se sair total-
mente equipado para se disputar
uma partida de hóquei. Na loja,- são
encontrados tacos, patins, pucks
(disco de hóquei), máscaras prote-
toras e tudo mais.

Mergulho — Também no Pia-
za. a Áliba, além de ofececer tacos
de baseball — de madeira e alumi-
nio — é especialista em esportes
marítimos. "Aqui temos tudo para
mergulho, pesca submarina, surfe e
mulyhoiirdingÈ diz a gerente Ma-
rilene Britos de Lemos. Na Áliba,
pode-se encontrar produtos impor-
tados como máscaras, pes-de-pato
e roupas de neoprene.

Já a galera que gosta de pegar
onda encontra a sua praia na Arre-
bentação, também no Plaza Shop-
pjng, uma das várias surfsliops da
cidade. Parafinas, estrepes (que
prendem a pracha ao pé), camisas
de lycra e uma boa variedade de
pranchas fazem a festa dos surfistas
da cidade.

g 
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Para entrar em forma

BOLAS, TACOS E RAQUETES

Biko Blsmarck
Tranca (importada): RS 26
Caramanhola (garrafa) com su-
porte: RS 5
Capacete (importado): RS 36
Bicicleta T-Rex Geraes (1S mar-
chás): RS 199
Bicicleta T-Rex ClilT Range (21
marchas): RS 370
Rua Mari/ e Barros, 71, Iearai,
loja 106/108. Funciona de segunda
a sexta-feira, das 9h às IHh c, aos
sábados, das 9h às I3h. Telcfo-
ne 610-1426.
KIK
Camisa de clubes de futebol: de
RS 16 a RS 59
Caneleira Hôok: RS 9.90
Raquete de tênis Wilson Ham-
mer: RS 2S5
Joelheira de neoprene: RS 12,50
Quimono Toran trançado: de RS
X4 a RS 92
Luva de goleiro Umbro: RS 36
Luva tle boxe Drible quatro on-
ças: de RS 85 a RS 153
Chuteira Penalty: RS 56
Rua Coronel Moreira César, 261,
Iearai. Funciona às segund&s-fei-
ras, de I2h às I9h, de terça à
sexta-feira, de 9h às |9h c aos
sábados, de 9h às I8h. Telefone
711-9092.
A Samaritana
Jogo de camisa (16 unidades): a
partir de RS 160
Mesa de tênis de mesa: RS 249
Bicicleta ergomctrica: RS 199
Camisa de clube de futebol: em
torno de RS 50
Bolas de futebol; a partir de RS
19.90
Rua Marechal Deodoro, 62/64,
( entro. Vbre dc segunda a sexta,
de 9h às |9h e aos sábados, dc 9h
às I2h30. Telefone: 620-3737.
Suporball
Cárttisa de clube de futebol: RS
25
Bola de futebol Penafty: RS 20
Haltcrcs RS 2, o quilo.
Raquete de tênis Nlcrcur de RS
25 a RS 55.
Bolas de tênis Mercar (tubo com
três unidades) RS S
Rua Doutor Aurelino Leal. 83,
Centro. Telefone: 717-5935. Fun-
ciona de 9h às |9h. Aos sábados, de
9h às I4h30.
Traxart
Patins Bauer on line): RS 405
l uxa de boxe. tamanho oficial:
RS 142
Minimesa de sinuca RS 386
l nifbrmes de times de basquete
da NB V RS 58(camisaCshortl
Joelheira La«> Legs RS 140
Capacete dc cichstu Thundcrro!*
ler R> 19
IMa/a Sbtíppinç. Rua 15 de No-
>cmbnv terecint piv>. Funciona de
Itíh às 22h. Telefone: 7P-9141
Adidas
Camisa oficiai do Flamengo (L m-
brol RS59.M»
Cami^ oficial de isckáfa. curo-

péias: RS 44.70
Chuteira Umbro society ou cam-
po: RS 52,90
Taco de hóquei sobre patins Re-
gent: RS 21.90
Puck (disco de hóquei) Regent:
RS 12.90
Quimono trançado Torah: RS
88.60
Pla/a Shopping, primeiro piso.
Aliba
Máscara de mergulho Mário: RS
40
Roupa de neoprene short John:
RS 160 (manga comprida) c RS
145 (manga curta): RS 160
Raquete de tênis Wilson Advan-
ce: RS 110
Bola de tênis Wilson (tubo com
três bolas): RS 7
Taco de baseball de alumínio: RS
36
Prancha de surfe: entre RS 200 e
RS 220
Pla/a Shopping, segundo piso.
Fisico A Forma
Raquete de squash Prince: RS 45
Bola de futebol Umbro: RS 34,90
Camisa oficial do Flamengo: RS
59,90
Camisa oficial do Internacional
de Milão: RS 63,90
Patins Trezeta (iij-line): RS 229
Joelheira Taigo: RS 14.90
Capacete Gear para skate: RS
27.50
Taco de hóquei Falcon: RS 23,90
Pla/a Shopping, segundo piso
Camping Tour
Bola de basquete Penalty: RS 17
Bola de vôlei Rainha: RS 19.50
Máscara de mergulho de silicone
Super Puma: RS RS 47
Máscara de mergulho Cab Sub
com snorkcl: RS 39.50
Pê-de-pato Victor: RS 47
Touca de natação de silicone Spo-
sill: RS 13,50
Pla/a Shopping, primeiro piso
ArrobentaçAo
Prancha de surfe Arrebentação
Crivella: RS 255
Prancha de bikh bihird BZ Pro:
RS 180
Camisa de lycra Arrebentação:
RS 33
Capa de prancha de surfe Arre-
bentação: RS 59
Parafina Arrebentação: RS 2
Estrepe para prancha de >urfe Ac-
tuai: RS 38
Ha/a Shopping, terreiro piso
Big Sports
Boia dc futebol de campo entre
RS 15 c RS 41
Rola de futsal RS 30
Camisas Oficiais dc clubes brasi-
leiro^ e europeus: em tomo de RS

Joelheira de neoprene RS 24
Rua Doutor Vurelino Leal. 46.
Centro. Funciona de segunda a
sexta-feira, de % às 1% e aos
sabadov de 9h a> 13h30. Telefone:
722-6708

Niterói iniciou o projeto de informática educativa.

Para os alunos, isso significa estar hoje em sintonia

com o futuro, aprender desde cedo a trabalhar com

essa ferramenta imprescindível para o amanhã. Para

os professores, o treinamento que lhes ó dado, é

uma atualização nos métodos de ensino, um upgrade

profissional. 0 mais importante disso, é o fato de

que tanto alunos, quanto professores estão na

direção da informação, na era da tecnologia. Por

isso, no futuro, Niterói também vai estar na frente.

Niterbi iniciou 0 projeto de informatica educativa.

Para os alunos, isso significa estar hoje em sintonia

com 0 futuro, aprender desde cedo a trabalhar com

essa ferramenta imprescindivel para 0 amanha. Para

os professores, 0 treinamento que Ihes 6 dado, e

uma atualizagao nos metodos de ensino, um upgrade

profissional. 0 mais importante disso, e 0 fato de

que tanto alunos, quanto professores estao na

diregao da informagao, na era da tecnologia. Por

isso, no futuro, Niteroi tambem vai estar na frente.
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¦¦ I I Design Center. 0 pretexto e o vidro,

^ material milenar versatile que
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Sp. historicos, 
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Folos Job/divulgaçáo

Uma viagem no tempo e no espaço IESA RODRIGUES
*¦" T MA verdadeira viagem pelo tempo e
I pelo mundo está montada no Rio
I I Design Center. 0 pretexto é o vidro,

|W material milenar e versátil, que ins-

pirou a exposição abordando desde dados
históricos, conjuntos de peças raras - in-
cluindo coleções de Murano -, e objetos
criados por arquitetos, artistas plásticos e
designers.

Á mostra A Magia do Vidro, montada

por Lícia Olivieri e Mário Santos, aberta ao

público até o dia oito de setembro, com
entrada franca, é um ótimo programa para
hoje. Sào quatro andares que nos levam a
cinco mil anos de arte e decoração em
vidros de todos os tipos, formas e funções.

Grandes momentos du História do vidro: ú
esquerda, o jarro soprado, dos anos 30; o

veneziano do século 19: um art-déeo típico, e a
luminária de pasta de vidro e bronze, com

assinatura TiíTany

Mais detalhes sobre a exposição na página 3
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Na Casa Cor carioca, uma i
das atragoes guarda as y^JLx^ I
roupas e o enxoval do casal [P 3^ 1 T\
X T MA beta mansao, a primeira real- i.im^TiI'TI 4^L~J
1 mente antiga desde que o evento co- ¦¦ PwisS® v ySjj— (_I mecou a se realizar, sera o cenario da F 41 jV.
I I sexta edipao da Casa Cor, a partir da il' Vy I——T \V/ segunda-feira, dia dois de setembro. \

ib <*«,.* oostr ,_r-
3 Plus —.escolheu a Vilk da Saudade (Ladei-
ra dos Guararapes, 289, no Silvestre), casa /3s/-oxrx: j&CaP
neo-classica construida nos meados do s&ulo /
19, com 850 mctros dc irea construida em |
terreno de 8.000m2 dentro da Floresta da -m—mm-mm va-yn, c>
Tijuca, com visla para o vale formado pelo (| l- '> I ^ «, n jm
Cosme Velho e Laranjeiras. £ urn ponto de |mi — jj 

VM.Jal). Wl Jail
parada obrigat6ria dobondinho que sobe ao 
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Corcovado, ja foi a sede dc uma fazcnda de ¦=?»• U
cafe e da Companhia Agricola do Silvestre I . 1 mi ¦nas ultimas cinco decadas foi a residencia de ——i V" ' W— ¦( | I
Sir Walter Pretyman. Neste periodo a casa ~ jl (T\ I / uviveu o melhor periodo de luxo e festas mc- f jj { it T Hn^Jj IB ; ___
moraveis. i 1)1 I] Jl I fi

Agora a Casa Cor, evento que acontece / |ngatualmente em Salvador, Belo Horizonte, Cu- l^ra^cnP I330TA& 5? COMA 1
ritiba, Porto Alegre, Florianopolis, Brasilia,
Sao Paulo e Rio. revive a beleza da Villa, T"— f ft- , 
apresentando o trabalho de 51 profissionais, J|
assinando ambientes tao diversos quanto o jft >«rJraa..... «-¦ " safeBaBaraBsaacs
bar do family-room e a garagem, novidade  , 

/ ^ /
deste ano. Outra boa nova e a vinda da J |j~""T| jr
empresa paulista Master, que se encarregara » fe +«—-rr * iJS S I / \_do servivo de estacionamento, mediante uma |5 I ' rlK ^ ^ -o- -«t C uVVB t | [ji( \ r—*—
uixa para pagamcnto do seguro e manobrei- 3 4 ' ¦ ¦¦ 't t wfrJil [(,—SjQ

K 
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Uma pequena amostra dos ambientes esta «s Ipiefe 1 

^
aqui, no projeto da arquiteta lgnez Ferraz, g  VUAli^ ^ j I*®"! IIhabitude dos projetos deste caderno, que pela ^ , ^ S'¦TrfV1,*a'g f BgSHB«r- > ¦¦¦' ¦. 3S3SB |l'" v IJ fllYl
primeira vez participa da Casa Cor. Ela criou C 1 * I > S? [wr'iiii HP I IS >5==^
um daqueles sonhos de consumo em ma- 2 t 
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teria dedecora^o: o closet duplo, masculino, jl 3^ - y~\](l"e com espa«^) para produtos de beleza, roupii- v_ :'v'• ¦'" V -¦?.'/ /. •'/\/ nn'ofl "" ''' •¦=¦=
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iluminaciio e ventilacao. Os mesmos materiais === '^GAMtSA** TM^Tt#' I
foram usados no acabamento: rcguas de car- J?j .
valho no piso, cstuco vene/iano feito por Ct- —— b 
Ha Camarero nas piircdes e radica nos moveis. §« ,—
lsto une os dois ambientes, embora cada ar- *2
mario tenha funcoes bem definidas com ilu- ^ ~y
minaQio interna da La Lampe. As cores sao » mmsm ft \j'
sobrias e neutras, em texturas difercntes de (J Two p^TIT ||\ —v" Iff
crusecamurvas.cmcdqui,brancoepreto.Os •» Hi ; A 1/ IIIit 
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tecidos da colevao Artecidos, 0 tapete de Ma-  ^ 
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\Sl' >, 'iTf.r:''
ria Lucia Cruz especial para 0 local e ate  flJojflDko ooftio ll 4 A
roupa de cama e banho da Home Col- \mm\ 11 1 \\ffiWi\s ^lection da Alinea, que tambcm confecuona as j: I i ' f - Jcamisas masculinas do closet, lgnez Ferraz ====== II * / i!' J !
dcsenhou os moveis de mosaicos italianos,  J |{ ;l \i / ! firwrl i
prateleiras de cristal com duplo bisotado da / K! x~, ^--^1
Vidracana Salete e puxadores de Murano de JC~I j: 1 • t~^2T~^iL ZJlT. «j
AnnaK. | | || || H 

¦ ti ^
Roupas e complemcntos tan otima visuali- sTZJeTTT^ , , Jr 4!

za^ao, facilitada pela maneira de armazenar wsuzamt^ mju\J\4tK A&P" /
cm prateleiras, cabides c nkhos. Nos detalhcs, . 'J' 
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alguns requintcs, como os sabonetes e produ- I 3Q ZAP I 5Q i_ I l/^7|tos de banho, todos com essencias naturals, ^ 

* -r-ir*7 ¦ / j / 17 ; ! \l 1 x
trazidos da Provena pela Loja Ocidental. Para eomegar, utn espafo privilegiado, que permitiu a criafdo do closct ' t / / ¦'//!/' 1 ' \ 

' , ..
os frescos antigos de perfumes, a maioria em do rouparia do casal. Portas sanfonadas dividem os ambientes, separando . 1 4 v V \

, estilo Art Deco, como os vaporizadorcs dc Que d de vestir das pefas de banho e cama. O armario tern compartimentos
cristal Baccarat. de/undoes definidas, a penteadeira completa a estante de prodiitos avulsos - WjTivCTlVAr wAMTv KPUT^ pb T**wt>
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O painel defotos ja e umaamostradc^lt^uvenecnologk^o\m^<o^^riad^o^^tgottc^^^'

1
A t rrt«n n /-v Mmilinfrt tendeoaas da moda internaaonal. No armano, um mo\tl,
/\ VCI S3 O tlrl 11 MSTJi lanoado na Feira dc Milao, portas transpaicntes com perils*XX TVAUVVV/ 

^/UWUJVU mclai>cos dourados faalitando 0 trabalho da profissional A]
tecnologia acabou scndo a melhor solucao para este tipo dt',

\f C\ I1 nor Cl 11 (\ ambiente. Outro cooccito novo foi 0 de /amUy-room. umi
* ^ * V*-v*V4'iJ derivado do home theater, crado por Roberto Migotto. Mais*

A Casa Cor reahzada em Sao Paulo cresctu Unto, que 
"¦*? ™ c df^'

\irou duas. Uma era pouoo para tantas proposlas dos ctrca ^ 
Gradiente combinaram com1 estantcs dc madeira,

cfc 70 profissionais que participaram <k> evento, que abriu de a ai^ f mesas 
f0 ^ 5 j1*,"

junho a julho no Monmbi. Enirt os dcstaqL. fizcram ** ™ ^ 
lodof^ <k.*,  

^ .... apenas 6m-, code 0 piso era de fundos de earrafas, e as,>uc*»o 0 Es'itdio da Mova, cnado por Camilla Matarazzo. ^ foram {at££ ndjtado dc al
que pensou numa jovtm esahsta que trabalhasse com com- ^ Uma das casas decoradas unha ate uma rece^ao de'
P«ta«ao grafica aa mesa de madeira com cadara giratoria. uma pousada fictkaa na Espanha. mobiliada com pccas'Laniuia Matarazzo utiltzou recursos audiovisuais no Estudio da Mo^ti proxima de um projetor de video que mostrasse as prinapais esponholas contemporineas. trazxlas pda Best Design. *
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da mansão

Na Casa Cor carioca, uma
das atrações guarda as

roupas e o enxoval do casal

T T MA bela mansão, a primeira real-
H mente antiga desde que o evento co-
S meçou a se realizar, será o cenário da
I I sexta edição da Casa Cor, a partir da
V/ segunda-ieira, dia dois de setembro.

Desta vez, o trio Patrícia Mayer, Patrícia
Quentcl e Lúcia Brito—as lideres da empresa
3 Plus —.escolheu a Villa da Saudade (Ladei-
ra dos Guararapes, 289, no Silvestre), casa
nco-clássica construída nos meados do século
19, com 850 metros de área construída em
terreno de 8.000m2 dentro da Floresta da
Tijuca, com vista para o vale formado pelo
Cosme Velho e Laranjeiras. É um ponto de
parada obrigatória do bondinho que sobe ao
Corcovado, já foi a sede de uma fazenda de
cafc e da Companhia Agrícola do Silvestre e
nas últimas cinco décadas foi a residência de
Sir Walter Pretyman. Neste período a casa
viveu o melhor período de luxo e festas mc-
morâvcis.

Agora a Casa Cor, evento que acontece
atualmente em salvador. Belo Horizonte, Cu-
ritiba, Porto Alegre, Florianópolis, Brasília,
São Paulo e Rio. revive a beleza da Villa,
apresentando o trabalho de 51 profissionais,
assinando ambientes tão diversos quanto o
bar do family-room e a garagem, novidade
deste ano. Óutra boa nova é a vinda da
empresa paulista Master, que se encarregará
do serviço de estacionamento, mediante uma
taxa para pagamento do seguro e manobrei-
ros.

Uma pequena amostra dos ambientes está
aqui, no projeto da arquiteta lgnez Ferraz,
liabiiS| dos projetos deste caderno, que pela
primeira vez participa da Casa Cor. Ela criou
um daqueles sonhos de consumo em ma-
téria de decoração: o closet duplo, masculino,
e com espaço para produtos de beleza, roupa-
ria de banho e cama do casal. As característi-
cas originais, como o pé direito alto, o teto
dc madeira e as portas em arcos foram manti-
das. por serem bem resolvidas, dando boa
iluminação e ventilação. Os mesmos materiais
foram usados no acabamento: règuas de car-
valho no piso, estuco vene/iano feito por Cé-
Ha Camarero nas paredes e radica nos móveis.
Isto une os dois ambientes, embora cada ar-
mário tenha funções bem definidas com ilu-
minação interna da La Lampc. As cores são
sóbrias e neutras, em texturas diferentes de
crus e camurças, cm cáqui, branco e preto. Os
tecidos da coleção Artecidos, o tapete de Ma-
ria Lúcia Cruz especial para o local e até a
roupa de cama e banho da Home Col-
lection da Alínea, que também confecciona as
camisas masculinas do closet. lgnez Ferraz
desenhou os móveis dc mosaicos italianos,
prateleiras dc cristal com duplo bisotado da
Vidraçaria Salete e puxadores de Murano de
Anna K.

Roupas c complementos têm ótima visuali-
zação, facilitada pela maneira de armazenar
em prateleiras, cabides c nichos. Nos detalhes,
alguns requintes, como os sabonetes e produ-
tos dc banho, todos com essências naturais,
trazidos da Provence pela Loja Ocidental. E
os frascos antigos de perfumes, a maioria em
estilo Art Déco, como os vaporizadores dc
cristal Baccarat.
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Para começar, um espaço privilegiado, que permitiu a criação do closet e
da rouparia do casal. Portas sanfonadas dividem os ambientes, separando o
que è de vestir das peças de banho e cama. O armário tem compartimentos
de funções definidas, a penteadeira completa a estante de produtos avulsos
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JORNAL DO BRASIL
CASA

DOMINGO, 25 Dl AGOSTO DE 19%

Catnilla Matarazzo utilizou recursos audiovisuais no Estúdio da Moça

O painel defotos já c uma amostra do alto nhvl tecnol^icod^dmny-rooTt^riado por Sugotto

A versão 
paulista

valeu 
por 

duas

A Casa Cor rcahzada em São Paulo cresceu tanto, que
virou duas. Uma era pouco para tantas propostas dos cerca
de 70 profissionais que participaram do evento, que abriu de
junho a julho no Morumbi. Entre os destaques, fizeram
sucesso o Estúdio da Moça, criado por Camilla Matarazzo,
que pensou numa jovem estilista que trabalhasse com com-
putaçâo gráfica na mesa de madeira com cadeira giratória,
próxima de um projetor de vídeo que mostrasse as principais

tendências da moda internacional. No armário, um móvel
lançado na Feira de Milão, portas transparentes com perfis
metálicos dourados facilitando o trabalho da profissional. A
tecnologia acabou sendo a melhor solução para este tipo de
ambiente. Outro conceito novo foi o de family-room. um
derivado do home theater. criado por Roberto Migotto. Mais
uma vez a tecnologia dos telões. som THX c amena digital"
DDS da Gradiente combinaram com estantes de madeira
africana e mesas simples do próprio Migotto. Já Léo Sheht-
man. fiel ao seu esülo. foi arrojado no bar todo azul dc
apenas 6m:, onde o piso era de fundos de garrafas, e as,
banquetas foram feitas de acrílico recheado de balas de algas-
azuis. Uma das casas decoradas tinha até uma recepção dc*
uma pousada fictícia na Espanha, mobilada com peças!
espanholas contemporâneas, trazidas pela Best Desjgn
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EXCUJSIVOS!!
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A lapidagao do crista! Baccarat esta no par de perftuneiros fe' , \1 _ ? 
' v®^||j|. 

|

A mostra A Magia do Vidro andar do Rio Design Center. ' 
'." 

. llBI m'' "flsPlfc,' 
' '"""^3wPny-. "

comccu no andar icrrco do shop- um show de Art Nouveau e Art f ,.. :. Bar >>&&**** I*"''' 
' 

«
ping, com uma instala?ao ideali- Deco, proporcionando a visao lff|JKl|i'

]zada por Mario Santos, onde sao proxima dos jarros com estrutura IHiilHHMHflHiflMiEiflHHSiiflHHP^ <BSSS«m2SB» •"* -*H4liili
vistas as obras de artistas plasti- de ferro, desenhos em camadas de Linhas elegantes compdem a colefdo de jarra, balde de gelo e dois tamanhosde copos da serie Noblesse, da Tupperware
cos - Antonio Maia, Bia Vascon- corrosiio, ou o colorido vibrante
celos, Cleber Machado, Cildo da linha Tiffany, em pasta de vi- Gin&stica — em casa, como na academia, piantes ate os docinhos modelados, com mensali-
Meireles, Waltercio Caldas e Ru- dro e formas florais. possivel gragas aos langamentos da Brudden, s . . dades de RS 70 e aulas avulsas por RS 20 (Rua
hens Gerchman, entre outrose Os criadores da exposigao, Li- mais nova integrante da linha de equipamentos ¦ Candido Benicio, 2501 sala 302; telefone 392-
no subsolo Jos6 Silveira d'Avila cia Olivieri (irma do estilista Zau, Moviment. Entre as novidades, esta a esteira 8214),
apjtsenta seus vidros artesanais. de bijuterias) e Mario Santos es- 90S, leve (pesa apenas 22 kg) e com rodinhas Jr:. Exposi^io — ate seis de setembro, a Oficina de
Bern proximo do espago onde tudaram e pesquisaram curiosida- laterais para facilitar o transports Quando fora Arte Maria Teresa Vicira e Geny Marcondcs

•professora Anna Pardal ensina as des sobre o vidro, inventaram os douso, podeserdobrada, ficando com apenas 15 apresenta a mostra de Ediane Paranhos e Tania
;ditersas fases da produ?ao do vi- modulos onde ficam cxpostas as cm de altura, para guardar ate embaixo da cama. Louren?o, do Niicleo Experimental de Taubate.
drqem forno caseiro. pegas e as instala?oes onde diver- A esteira 90S oferece tres regulagens de altura De segunda a scxta-feira, das 10 as I9h (Rua da

No segundo andar, encontra- sas situagocs demonstram a varie- painel digital que indica a perda de calorias, Carioca, 85, no Centro).
se'4 preciosa colegao de muranos dade de efeitos e utilidades do tempo, seqiiencia de fungdes, vclocidade e djs- Linha nobre — langada pela Tupperware a linha
dos anos 40, 50 e 60 reunida por material. Juntos, os curadores tancia percorrida. A Stepper ST 700 e outro Htt Noblesse, de produtos para festas e reunifies
Teresa Kolontai. Em outro m6- tambem procuraram pegas rarase aparelho, que tern cinco niveis de dificuldade, IBs informais, ja um sucesso nos Estados Unidos e
dulp, os objetos assinados por de- bonitas entre Rio e Sao Paulo. Biocycle Plus e a bicicleta que aumenta a resis- Europa. Compde-se de quatro itens: jarra coin
sifters e arquitetos como Janete Um dos bons resultados desta tencia e fortalece o sistema cardiovascular e ^RHjjjU^I tampa hermetica, conjunto de copos grander
Costa, Marcelo Caldas, Rosa busca e a contribuigao dos Mu- linha se completa com o Remo Seco BT 500, empilhaveis. conjunto de copos pequenos para
Steiner. Para quem curte pesqui- seus Historico Nacional, Imperial tambem em versao domestica, leve e facil de Ba aperitivos e coqueteis c balde para gelo, com
sa:e tambem neste andar que est c da Republics, que cedemm cris- guardar (Brudden e uma marca de Sao Paulo, Hv paredes duplas e pinga encaixavel na tampa
ao os paineis com fotos e objetos tais brasonados. E em materia de que vende produtos nas lojas esportivas. Maiores yl (atendimento ao consumidor pelo 0800-114080).
raros, com a Historia do vidro curiosidade, vale ver a colegao de informagoes pelo telefone (011) 259-1488, com Aspirador — a Electrolux assina o aparelho
atravis de cinco mil anos de tecni- Jose Carlos Bittar composta pelos Marino Anselmo). com o maior poder de sucgao do mercado, o

'cas artesanais e industrials. objetos criados por Lalique para Doccs — estes merecem estar numa coluna de aspirador Eurocompact 11, com capacidade pa-
» Q'.i ic Mm cr>i(v<v>c h.> i 'iiinno o transatlantico Normandie. decoragao, porque sao,..decorativos. Docinhos ra tres litros e potcncia maxima de 1.100

<|. Pmii.Viii> . ,f. cwftia Hi! ¦ a mo»tr« a m«qi« do vioro «.i» abort# em formas variadas de (lores, personagens infan- watts, com controle de sucgao no punho da
' 
Nancy s6 cxigem a subida de mais '« 550 tem;ls de 

^rsos 
do atelier Arte Praga mangucira c indicador que avisa quando o

uma escada rolante, ate o terceiro que ensina desde conle.tagem para pnnc- O aspirador Electrolux. uma potencia coletor de po deve ser trocado. r

TEMPO Acres & presentes ,

I IPaVKA N€S IDELICZAV E fundamental

Ganhe ao apresentar este anuncio 10% de desconto nas compras

a vista; ou pague em 3 vezes iguais nas compras acima de R$ 90,00.

ACEITAMOS CARTOES DE CREDITO

Plantas chinesas, arvores e arranjos decorativos tipo Ikebana. \

®||| Presentes finos e importados. Decoragoes a domicilio. ^ 
^

Rua 
Barata RSbeiro, 86/A ¦ 541 *3058  

' 
r

IMDVM> VVKKIVM # ¦ 

|p0RTAs 
BUMDADAS EM MADEIRA DE LEI

|HR$ 
32,50

MwiiwiiByjwni v

NOVIDADES
Foto divulgação

A lapidação do cristal Baccarat está no par de perfwneiros

n-b-j. TICALÈAH

/ :

REDE

ARTE

TABUA CORRIDA 7 mm

PROMOÇÃO
R$ 32,50

O m2 colocado

SOLICITE NOSSO REPRESENTANTE

5 
anos de garantia

Mão-de-obra 
especializada

Venda 
direta da Fábrica

COMPRE EM 12X

SEM ENTRADA

COM 1o PAGTO.

PARA 30 DIAS///

ÍS"

PROMOÇÃO

SEGURANÇA MÁXIMA!!

PORTAS BLINDADAS EM MADEIRA DE LEI

Fechadura com sistema de segurança

com barras de aço

Chaves computadorizadas

12 x R$ 190,00

ARMARI0S EMBUTIDOS

SOB MEDIDA

PROJETOS

Linhas elegantes compõem a coleção de jarra, balde de gelo e dois t^!ãníws3e7o^da série Noblesse. daTupòerware

DOMINGO, 25 DE AGOSTO DE 1996 CASA JORNAL DO BRASIL

Rua Arnaldo Quintela, 10 E - Botafogo 
- 

295-9688/ 295-6484/ 295-2223

NOVO TEMPO flores & presentes

ÍAKA N0S IBELEZA É EWNDAMENTAÍ

I Continuação tia 1* página

Ganhe ao apresentar este anúncio 10% de desconto nas compras

à vista; ou pague em 3 vezes iguais nas compras acima de R$ 90,00.

ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO

Plantas chinesas, árvores e arranjos decorativos tipo Ikebana.

Presentes finos e importados. Decorações a domicílio.

Rua Barata Ribeiro, 86/A - 541 -3058

A mostra reúne boas

coleções e 
pesquisa

A mostra A Magia do Vidro
começa no andar térreo do shop-
ping, com uma instalação ideali-
/ada por Mario Santos, onde são
vistas as obras de artistas plásti-
cos - Antônio Maia, Bia Vascon-
celos, Cleber Machado, Cildo
Meireles, Waltércio Caldas e Ru-
bens Gerchman, entre outros e
no subsolo José Silveira d'Ávila
apresenta seus vidros artesanais.
Bem próximo do espaço onde a

•professora Anna Pardal ensina as
diversas fases da produção do vi-
drqem forno caseiro.

No segundo andar, encontra-
se;a preciosa coleção de muranos
das anos 40, 50 e 60 reunida por
Teresa Kolontai. Em outro mó-
dulo, os objetos assinados por de-
sig/iers e arquitetos como Janete
Costa, Marcelo Caldas, Rosa
Steiner. Para quem curte pesqui-
sa^é também neste andar que est
fu> os painéis com fotos e objetos

•raros, com a História do vidro
através de cinco mil anos de técni-
cas artesanais e industriais.

andar do Rio Design Center. É
um show de Art Nouveau e Art
Déco, proporcionando a visão
próxima dos jarros com estrutura
de ferro, desenhos em camadas de
corrosão, ou o colorido vibrante
da linha Tiffany, em pasta de vi-
dro e formas florais.

Os criadores da exposição, Li-
cia Olivieri (irmã do estilista Zau,
de bijuterias) e Mário Santos es-
tudaram e pesquisaram curiosida-
des sobre o vidro, inventaram os
módulos onde ficam expostas as
peças e as instalações onde diver-
sas situações demonstram a varie-
dade de efeitos e utilidades do
material. Juntos, os curadores
também procuraram peças raras e
bonitas entre Rio e São Paulo.
Um dos bons resultados desta
busca é a contribuição dos Mu-
seus Histórico Nacional, Imperial
e da República, que cederam cris-
tais brasonados. E em matéria de
curiosidade, vale ver a coleção de
José Carlos Bittar composta pelos
objetos criados por Lalique para
o transatlântico Normandie.
¦ A mostra A Magia do Vidro asIA aborta
ao público ol# o dl* oito de sotambro. Do
segunda a sábado, das 10 Ai 22h. aos do-
mlngos. das 11 As 19h. no Rio Oeslgn Center
(Avenida Ataullo de Paiva, 270. no toblon).

.* Salas com coleções de Lalique,
de Emile Gallé e da Escola de
Nancy só exigem a subida de mais

> uma escada rolante, até o terceiro

Ginástica — em casa, como na academia, é
possível graças aos lançamentos da Brudden,
mais nova integrante da linha de equipamentos
Moviment. Entre as novidades, está a esteira
90S, leve (pesa apenas 22 kg) e com rodinhas
laterais para facilitar o transporte. Quando fora
do uso, pode ser dobrada, ficando com apenas 15
cm de altura, para guardar até embaixo da cama.
A esteira 90S oferece três regulagens de altura e
painel digital que indica a perda de calorias,
tempo, seqüência de funções, velocidade e djs-
tância percorrida. A Stepper ST 700 è outro
aparelho, que tem cinco níveis de dificuldade, a
Biocycle Plus é a bicicleta que aumenta a resis-
tència e fortalece o sistema cardiovascular e a
linha se completa com o Remo Seco BT 500,
também em versão doméstica, leve e fácil de
guardar (Brudden é uma marca de São Paulo,
que vende produtos nas lojas esportivas. Maiores
informações pelo telefone (011) 259-1488, com
Marino Anselmo).
Doces — estes merecem estar numa coluna de
decoração, porque são...decorativos. Docinhos
cm formas variadas de llores, personagens infan-
tis são temas de cursos do atelier Arte Praça
Seca, que ensina desde confeitagem para princi-

piantes até os docinhos modelados, com mensalir
dades de RS 70 e aulas avulsas por RS 20 (Rua
Cândido Benício, 2501 sala 302; telefone 392-
8214).
Exposição — até seis de setembro, a Oficina de
Arte Maria Teresa Vieira e Geny Marcondes
apresenta a mostra de Ediane Paranhos e Tânia
Lourenço, do Núcleo Experimental de Taubate.
De segunda à sexta-feira, das 10 às I9h (Rua da
Carioca, 85, no Centro).
Linha nobre — lançada pela Tupperware a linha
Noblesse, de produtos para festas e reuniões
informais, já um sucesso nos Estados Unidos e
Europa. Compõe-se de quatro itens: jarra com
tampa hermética, conjunto de copos grandes
empilháveis. conjunto de copos pequenos para
aperitivos e coquetéis c balde para gelo, com
paredes duplas e pinça encaixável na tampa
(atendimento ao consumidor pelo 0800-114080).
Aspirador — a Electrolux assina o aparelho
com o maior poder de sucção do mercado, o
aspirador Eurocompact 11, com capacidade pa.
ra três litros e potência máxima de 1.100
watts, com controle de sucção no punho da
mangueira c indicador que avisa quando o
coletor de pó deve ser trocado.O aspirador Electrolux, uma potência
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(Como 
matar suas amigas de imreia!)

JrnSSmfc i cuba ] 
txiste coisa pior que lixeira em cima da pia, atraindo com isso insetos e provocando 

—-—-——

doencas para sua famflia? P^Q N^flAL R$ 420,00

Existe, as piadinhas das suas amigas sobre o mau cheiro da sua cozinha. MMV\

^BSsSJIf sinkmaster acaba com tudo isso. Ele e urn triturador de residuos organicos que, v j

alem de transformar os sacos de lixo em coisas do passado, acaba com aqueles problemas de pia 
" VISTA R$ 320,09

fR entupida e 6 ecologicamente correto. ouem 2 pagamentos

'nsta'ar' 
sinkmaster vem com 1 ano de garantia e conta com uma Empresa especia- s'na'  1 70,00

lizada para dar assistencia tfonica e instalagao. 30 D. R$ 170,00

i Com sinkmaster voce vai proteger sua famflia e vai tambem poder convidar suas amigas TOTAL R$ 340,00

I 
" 

B Para um c^a na sua coz'nha» matando-as de inveja!

Ligue 
agora, e vamos ver quem vai rir de quem. DISQUE-VENDAS (021)
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HOTEIS. HOSPITAIS E COZINHAS INDUSTRIAL. 242-2473
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1. TROQUE SEU CARPETE VELHO POR UM PISO BONITO SLssSS? MMl
2. APARAFUSADO NO CIMENTADO EXISTENTE OU fegJBBB &M. 1B W1

SOBRE OS TACOS /?>v

3. FAZEMOS TAMBEM NA COLOCAQAO TRADICIONAL ^ ZSSiZs
COM GRANZEPES J=======—

SBRRALHER1A ALTO D OURO
BgL Ferro e Aluminio

K&i Qg* • Pbrtaa • Forties

¦bh Ta * 234i-fiR 13 fflaj :E5£s:i5?"
JL w JL • dm \J 1 Vr %0 JL VP IfflltttlHlltftlllllllllllll * Fechamento de Area

BfJMti'MRua Milton, 12
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. 

-
Sa classic open ¦iiiwnntiDiniiiflM UMM£EiEBSLI PINTURA E REFORM)'AlJ lnitalacftos n Manutencdoi 111 ! SFRVICOS PARA CONDOMINIO& ¦" * ill A VlUl LJ 1U4 VlUriil IM I A u. M J M J , "_ I A J i i . A
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O..r-«..OO.AU.<»,MK. KH SANITARIAS. OBRAS E REFORMAS *T^Sa». |>2Sr^ jfiinp Bl ClnzarorumhA -U?rv>

e BLINDEX P|j soB^AC^c^^?MaSAMWENTE •GCTontta QuoHckxje e Prazo I Amarelo Venoziano . 40 00 I""t' £ MW"H' ^**^-1 GRANDE PRQMOCAOVPRECO FAC1LITADO •PfOfiSSlOnaiS reSOOOSClVete AmareloOuro Capri 45.00
Tel.: (021) 294-0203 Fsx (021) 294-5831 IMkWiWnWHl«nHnB!lWWiW<IMIHMIWfel •Cobcttum p/letra^o ?Abrigo p/ automOvel .iv^.,^3^ d >«»« Amarolo Royal 45.00'OnlpAcs *Escodo caracol •Toldos e capoias •TOgCBTIGnTOS em OIG O V0Z8S Verdo P6roln 45.00
¦jJ^2lyfciSiiJESfei!i2LliiiiIi3LiiSBilAilillfcifi« I r«cfc—lit w<»wM« whafai. coiocac*> J# harftHa •Descontos para paQamento d vista, Bega Bahia... 50 00
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TABUAS CORRIDAS

MADEIRA DE LEI 10, 15 e 20 cm de largura

IPÊ TABACO - JATOBA
IPÊ CHAMPAGNE - ANGELIN PEDRA.

vir.aMFNrnor madeiras para
MASSARANDUÜA 00RAS |SfM NOI

MADEIRA PARA
ACABAMENTO

(Assoalho Ipê, Jatobá, Tatajuba Ia Extra)

De 10, 15, 20 cm de largura x 02 cm.
Piso para toda a vida colocação sobre granzeps
Ótimos Preços: material e colocacão.i
Aproveite seu cimentado sob tapete para
colocação Parquet Paulista.

Pagt°s facilitados
EM ATE 4X E S/JUROS4 PAG TO PARCELADO EM A'i E 5 VE.''.S. MATERIAL

E OOLOCACAO GARAN F IA 5 ANOS

NOVA

ETAPA LTDA
MADEIREIRA SAO LUIZ GONZAGA LTDA

16 ANOS DE TRADICAO

I' \KCEl WKVS SIAOBR \

MEV BOX ESQUADRIA DE ALUMÍNIO
Plantao neste domingo

METALÚRGICA ALUMIFORTE

SR. SINDICO
AREIA DE QUARTZO COLORIDA

PLANTÃO SAU/OONVFFHIAOOS „ OIIJ "}
ATÉ AS 13 HORAS ü J]ll-f

ÍMAIIMOIU 
S, (iHAMM)S

AR DÓS IA I SÃO IO\1L
METAL

CORPI

BOILER
ELÉTRICO

AQUECEDOR
SOLAR

JORNAL IK> BRASIL DOMINGO. 25 DL AGOSTO Dl \^H>

I cuba i , i Existe coisa pior que lixeira em cima da pia, atraindo com isso insetos e provocando

1' 5"®° d°enÇas para sua ^am'''a-

-SI.. Existe, as piadinhas das suas amigas sobre o mau cheiro da sua cozinha.

sinkmaster aca&a com tudo isso. Ele é um triturador de resíduos orgânicos que,
além de transformar os sacos de lixo em coisas do passado, acaba com aqueles problemas de pia
entupida e é ecologicamente correto.

Fácil de instalar, sinkmaster vem com 1 ano de garantia e conta com uma Empresa especia-

lizada para dar assistência técnica e instalação.

Com sinkmaster você vai proteger sua família e vai também poder convidar suas amigas

para um chá na sua cozinha, matando-as de inveja!

Ligue agora, e vamos ver quem vai rir de quem

PREÇO PROMOCIONAL

À VISTA R$ 320,00

ou em 2 pagamentos
sinal  R$ 170,00

30 D. R$ 170,00

TOTAL R$ 340,00

DISQUE-VENDAS (021 j

MãmoMlkn

242-2473

Obras Reformas

ASSOALHO Dtlft
Ettn U H«0
tf conooil I2.W
ASMMLHO MTOIÁ
Eitt RJI4.S0
UMMIANGIUM
Em". RJ7.H0

MCKOtlrt
E>nl0>2 . ItSI.T*
ROOAFtDCirt
titn RS 1.40

J«U RS0.9Í
)ü - M\j6f>
3*4.5 2.16
3*6.^ RJ 1.5?
3x9... R$5.47
3*12 R$7.14
Fcmoi BLOCO M

MASWRANDIfBA
15*15e20«20

PERNA 3*3
R$0,M

1. TROQUE SEU CARPETE VELHO POR UM PISO BONITO

2. APARAFUSADO NO CIMENTADO EXISTENTE OU
SOBRE OS TACOS

3. FAZEMOS TAMBÉM NA COLOCAÇÃO TRADICIONAL
COM GRANZEPES

AV. IAS UállICAS, 14.121 - UUUU IA
imU-MKlUEtMJU.

(NÓDMOIMHMOUSOMWfORO

SERRALHER1A ALTO D OURO
B* FcrrQe ^uminio
KVÁ 42821 • Portai • Portões

IJI |nfj • Portinholaa* JanelasBasculantcs • Bax
Fechamento de Arca

!¦—h54
Rua Ana Neri. 1842 - Rocha (Sade Própria)

Tel.: 234-6813

Rua Milton, 12

BOX BLINDEX CLASSIC
<mi$\ CLASSIC OPEN
'\DMn«t8loçô<)s o Manutonçflo» U&i|. 1

£3 RMldanolaia • Comarclais W jCM*TMi*UlOO«l AUTOIM1AAO i
e BLINDEX HWj

»'H«» M UW«MM
r</.; (021) 294-0203 F*x (021) 294-5831

mimSERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOSINSTALAÇÕES ELÉTRICAS. HIDRÁULICAS ESANITÁRIAS. OBRAS E REFORMASORÇAMENTO SEM COMPROMISSOSOBCMA - ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE

Aptos-casas-condomfnios-salas
•Garantia Qualidade e Prazo
•Profissionais responsáveis
•Pagamentos em até 3 vezes
•Descontos para pagamento à vista,

especiais e repintura.

Preços MÉDIOS, sem material
Sl/2 Qts/Dep RS 550,00
ou 3 parcelas de R$ 195,00

CONSULTE-NOS

JPINTAPAKT 205-6234.

Cinza Corumbá
Amarelo Venozlano
Amarelo Ouro Caprl
Amarolo Royal
Verdo Pérola
Bege Bahia

GRANDE PROMOÇÃO IP RECO FACILITADO•Cobertura pI terraço «Abrigo p/ automóvel•Oolpôe* • Bicuda caracol *Toldo!t e capotai
rert«»«iH. d» t«a4o«rial> wh«t»L tolotK*» dr hxJtot»

BOMBEIRO HIDRÁULICO E ELETRICISTA
Pintura o reformo em geral • de tachada.

Tratar tel. 001-3188 011.
' PORTAS ' JANELAS ' BOX

GRADES • COBERTURAS
FACILITAMOS O PAGAMENTO

ALUMÍNIO ¦ PORTASPORTÕES ¦ GRADES -
JANELAS

BASCULANTES
BOX • ARMAR» DE

PIA E FECHAMENTOS

IL MAao Agwl«r. 44i • IJO • W d« Otk»
Sr Stnd+co è o m#ihor r»v*tl»m«nto par* (Ucorredores • Meada* d« «drftoot. piavgrour>d. banco» pr*du>«comarçiaia, hotat* e cata* Nâo rlKa nâo »o«a. a la«Ay«im».« baxlo qu» pinlu't • <Mut o «mt,wnt» com m .idfi.-aaicaianteAfHWUmot .11X1 como iUtrtneit. lomot griít»••Ioqu« da malanal. mèo-da ot>ra a»pactaii;a>ia • finançarrvmla p*u ptínxi» Pr^o d« lsb*lt RI 15 00 Ptécopara mínimo da 4 OOOm n$9.0ft |â aplicado

ORÇAMENTO SIM COMPROMISSO
QUARTZO AJt. BARBOSA REVESTIMENTOStnd Hum Orlan Rangel, X tata ?01 • Catai» ?Tet 81M • Falar com Adio AUe* Daibosa

Fazemos e reformamos
telhados coloniais, churrasqueira,
deck de piscinas
ATINPIMOS NO MO 08
RIOUO DOSLAOOS ||

3^™,nawtaq poMiWSd^-afc aBt

Nac. Import. Coras Variadas
MARMORAR1A ATLANT1CA

R. Cardoso da Mora»», 4S9 • Bonaucaato
S 590-3331/390-5693/TtL/FAX.:270-2942

ABERTO AOS SÁBADOS ATÉ 14 H
. A £ PROMOÇÃO ORANITOS¦ Amarelo a partir da R( 45,00

\ ' Clnja a partir da Rt 36.00 /V Orçamento «/ compromisso /

HhÍAÉP| i«n*(M • Bo« lB«cuin*m»»——¦! P«ch d* tom e OrwtoB e «tePortas tarttonadas rOrçanwrte %/eonyonewo iflTjl
WÇT ®B94-3849/591:8533 l|f| H

UlUfl I ÍSMCIALIZADA (M cnnmnurÂnV 1 I | ilipjtaUB OE JANELAS DtUAOtIU Ní^n alumínio, marvqbe 6ox
FÁBRICA: R. Engato di Rartii 38, Wwúna (oalpéo pròprto)

BOX, JANELAS. BASCULHANTES.»¦ FECHAMENTO DE ÁREA E ORAOES
DE PROTEÇÃO

oO L To 3bO, I \\V^vV;o\\\ BOILER PLACA CONJUNTO
80LTTS 390, 1 150LTS 2M2 735,100 LIS 4«1ÍJ, x M LüIggW 200 LTS 4M2 990,150LTS 645, i-—^¦JBHraKX 300LTS 6M2 1.315.
S£,LÜ FABRICAÇÃO PRÓPRIA 400LTS 

"8M2. 
1,690,

TERE-TEHMO 1^110Kg i.aao.
ChurmsauQlra —=^75=^—^ Hfdromassagens:tz iGiricQ 11t^todos OS tíjpos
Rua Noguet Júnior, 145 - Teresópolis Teltax: 742-6557 e 643-3519
Cobrimos qualquor oferta dentro do nosso padrúo de qualidade.

¦ PATCNTEAOO PELOINPI (MINISTÉRIO DA INOÚrmiA E COMÉRCIO)

A SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA MAIS
/?f^^SVVN AVANÇADA È ECOLOGICAMENTE PERFEITA
-iV-mm.iiMUU SEM VENENO E SEM ULTRA-SOM

tínaímiDESANOS inofensivo a seres humanos
yinAÜTILUC^ E ANIMAIS DOMÉSTICOS
VIGIPEST irsID. e» COM. CONS TECNOL. LTDARua Frei Caneca, 148/ Slj. 206-207 - Centro _ r.iPEDRAMAR - Pedras Decorativas

Promoção
São Tomé comercial 17x37. 14.00/m1
Ardósia cinza/ferrugem 3.20/rn*
Carranqumha 22x41.. 18.00/m'
Ardósia 40x40 (2 cm espessura).. 6,50/m*
Av. dai Américas, 13845 - Recreio437-8251 / 437-6252 / 437-8055

MÁRMORES ^
CORTAMOS NA HORA

Sobras r pertorts, litemot bancas pf lavatoog eP<a. 'ampoí do meia», comoies c outras peçasoccorativas a hoo acabamento
TIM0S MAMH0MS «PORTADOS. ÓTIMO PREÇO

MAMMOftARIA PAATVNOMMm MmM n • H (U. M. Ifnta * l SaMt)1ÍO2-HM/Í0J-UM/MJ.MÍS (

iLS.s (021) 252-4532 / (021) 242-9445

TEL/FAX: 
(021) 222-4269

DIREITOS ASSEGURADOS POR PATENTE DE INVENÇÃO

Classificados «JB

Loja Tijuea: Rua Conde de Bonfim, 346/sL 202 -TeL: 254*8992

NÃO É SHOPPING CENTER, MAS REÚNE AS LOJAS QUE MAIS VENDEM NO RIO

BSSSMSh

E3 3

SFRVICOS PARA CONDOMlNIOSINSTALACOES ELfiTRICAS. HIDRAULICAS Esanit Arias, obras e reformas
ORCAMENTO SEM COMPROMISSOSOBEMA ¦ ENGBNHAKIA E MEIO AMBIENTE
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Btsrsw2sr=" 
_ & J—

ummm fill II cores mogno. corejeira. Uf-J ,4^ fwro o/ptntura epoxH>o fea ...
MHBBBSMP wmmm ,s <r • I t* Sir ¦.BM,.0Bi«9«d0. IT•FORMIPISO -NOVOPISO HMNMH ^1 llf HOO.MIdWWT MCO. WI-vatMA wojwnto . tecidoe madeira J£5. 'gafi* (niltlplM fogares) TTl foil•PAVIFLEX *PAPEL DE PAREDE HIU ir*"^ I H ——————————— """ ' ' MM?FORM PAREDE «CARPETES ¦¦¦¦ 1_i«" I y Ji 7 ¦ V <»1 w I FlwTTT»^^EM5!iSE!B^^M!5^KgLIH j I

HLuAiiilH moo.502 ¦MW*WjiHWWWWilWiWWMaH8fflBBHffBHMIWWBWlWfWWMBWWWWWBMWMB^PlMWW waik MAIM warn vwoa
TEL.: 571-8342 Minimum 

IWtBgg EM PEDRAS LEMBROUI Hfl^N fTV^Vl l k 1\ Vm Wm
¦ E r>V/>l JTHIAGO! L"VJ * 111 lUA T\/ml1 IMttKfl ,0%lB k L A, 4L 30onesDedlcados6Qualidade ll I I IFl jl I II |w I I I!¦ Ii™ ; 1"ly
FORMIPISO . PAVIFLEX Grande variedade pi Ptao* e Reveitlmentos 11 ¦ ¦ M I !¦ ¦ ¦ ¦¦ 
-TI -IJinuv De 2*f. a Sdbado de 08:00 is 18:00 h. I I | || ¦ f* | || /^AU AIIAI IHAHC

mAVA AuVn KARIVIT Domingo plarttio de 08:00 As 13:00 h. | ¦ || I ¦ | H 11% ' .l)|\/| UUAL UAL/t
HigjBlwptt THIAGO^PEDRAS DECORATIVAS LTDA.I I 
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261-5667 

|fj®[

e ZAMPA — <@>mgmm (^*) R^I^^^^SifSSMSlSfSiSSlSSlSSSfSg"! Z::ss- Z3ft«
MdVEIS DE ESTILO fffffl (59^50) I 

V IP fHi62anoscdaiMk)artcem|1l j J l C TCoiS ^ RjMSRfflH ^ ^cadeiras, mesas, vitHms, If! j I ¦Sitl«Map« D5M3Q Box blindex, vidros, ospelhos, cristais, tampos de ¦ mmgj
escHvaninhas e estantes. I III II ¦¦¦ mesa do 4 a 20mm bisotado e molduras em geral. |5M|i --gBSy-

&&£*"' MM I I S Hi OR^AMIHTO$/ COMPROMISSO pR- T^l
Colonial Espanhol. etc. f^M 1 EXECUTAMOS QUALQUER SERVIQ0 I 1 I Jf ^Refotroamos ^glH^| S ===== Rua Barlo de Meaquita, 833 - Loja C - Tljuca ^ f f JT

seu tn6vel ! in^— §| 
' ' Tel.! ' ¦P^¦r¦¦Fl^Pn¦^l!P9lll^!nVV9¦¦¦¦l!!V!9P?l¦P!7V,l^^ A

@>^ 521.7270 ¦nfri'r-HTrrrt^4lifrft-g-lihf^ mz rx?

p/Hotils. J Jj | ([19,00) 982-0430 montaqem e assist£nciatecnica.

f Tccidosparadccoraoao^^V I Ro,orma da ostofados e confecpio I BANCAS A GRANITO GRANTTO iMARMORElpl
I Confecpfio da armirios embutidos e I 1  

**1™™ C^^nn BEffnn rr—- 
.

LIQUIDA^AO I reforma de mdvo.s em geral. I 1^^^) &*"% g'®J 
6^°B°0 M

I Fomecemos mio-de-obra aspeciallzada I |i in<<tn itj'in o««a i-': VHP V|V VHP' EstampadosapartirdeR$ 6,80 Ihmma,eriald8p"™1'8- iSo^ss iS^'oo ul'oo 12900 s. . i.  11 Or^amanto Mm compramino II — —— ' —— ' —— ' —ItiiS ^mcrLub« kL,, <aW» s
Jacquard ....a partir de R$ 12,00 I • Atendemo. aot domlnflo» - Sr. AHonao I  —p Ilttfij "IT" '-'ii'" 2

I ii mi ® ^ooNmuLrm mo»« —- If S
Woill c/ 1,50m larg R$ 2,80 IV&fffiffi&SBBPR&Ml l C oS^^* I J i
Coins a partir de R$ 6,00 L™™"""™gia • >

AlmofadasR$ 10,00 
(ESTOFADOR LIDERl 

J*L 
A fAceitamos cartfies m. riw u»w«oM7.»r>« \ ,|^|| s

F^brica de cortinas, qualquer modelo, mahmoke m,uo 39,90 finMS I "%
P!W!H!nf!B!!»7gilficl»g^TZi H tecidos variados r.n. cinza 2s. 00 49.70 1 PilH'.iPil iWll El nKJJ

Entrega rapidinho CR-BCCC 30,00 s9.ro j I
H 1 ntiaHilacian -1 nnl PABRICAMOSI |iirr.BWAi«iA| asloo »93Q | ^ua*UQ2J^^ra'3"— 2 |

hRMIIIIM ripormamos istofaoos  i iig!^=Hg _J I J J_' UEIIklnlnBi Chamo a gtnto! Fah com Lopes J .-• ">-*%

P Ellulllllilu 
^Tel" 238-8648/268-2175/238-4355 acnn_A /l

I 

'n |yn m jiffn nrfyWrrTtTyw^l f" 
'^i' Carpets6mm RS 

12.90m2 0 Mf>0* P«(t)

lUMUAUta Dimdnas RS 
24.50 K^SSHBRHi

nHrHISlI -S •suPERPiso^rrtC/<:^0-j IHIn Periianas RS19.90 i53

¦ ! rn T •OUROPISO 
Clnclu i/anta^jj pj| 111| j | 11 Madeira R$ 22,50 m2

«.Mk - DIACKoJt 4S| a I :A aFORmIcA DE PAREDE 1 * PiSOS madeira ® vindicos • Portaa Sede Prtpna Rua do, inv41tdos,63-CEP20231 -0<0 Rio
VT£Z,: 

• Si Tiff" 
.PAPEL 

DEUPAKD£ SLf ^^tadoV • 
CafMchos • Papei T9i3 021 i224 3463

HMIIfcLHAJ.I.J.T yjjfe ^'tofe^-r^p^-cortirm^rnwlkfa. ESTOFADOR
I 14 y. ill! yjiH!. U»SllS^.fe #;r f.T.l Sfc*d0 — I • Estobdos refonnas em geral. Pentotj em estofado. Chame quem ism eipe-HORIZPNTAIS EM MADEIRA IQIU^BMHkMHUB=S=il ri6ncra em reformas e novos Faco capa* e

I I AT EN DEMC '$ | cortinas. especralisia em cadeiras girat6nas.
f SEPRESeWTAN tG 5l OIS>miaUlDbRfe& NAO JOG (J E FORaI TlvM^llI413HI^>i'TalHOfHlllpMH!y^rO»I«>iPi»K<y^yCI»l'I'7C D4o-se referftncias Cindido 273-2266.

nwQiMfytm>0AeAtTJKp(ia,9?*t*s#> seus moveis antigosmi "
, |£4^CWrWWJS»c6^j»^^«Mtt«d( DE UM TOQUE Of BOM OOSTO WOM0<^0 COIOCADO

RUA HADOCSC tOBO, 396 HN0VAND0 SEUS MOVDS DE ESTlMA^AOf!! Ii 'JX J111 »H Lf 11 lll'/llf VfllwM j>l:[>] j11 f 'l L<<d@M «^"^Mg?rr1 J rriJUCA till Tratamento antt-cupim para m6vois kjwwj ¦ piniuw • cwpiit

TEL«S <id<9< 'Et(B9 l|g jj PAtina, Decapd e Satind !|j I Pap^depared*ladon^eimportados'TNidosdedam*Matel»s^'CortiRas I IOe^iot^o^st>°'
" 

" rcamM6sSp9romoc.rnariom,sso ' Colchss' Ejtofados' Pinturas Intemas' Ap6ca^> de tecidos em parede ^^^oro^mehto F^v ,v< A .
J PERSIAKAS PTTHI MonlioaoiDoming^ ^S/ COMPfeOMiSSO j<noD«oiy^6««ai.= 

396^935 c^5 KFR AMOS Quolidade - tfkiencia • SerMade
• Nmomu hortxontais ' "i. IVX/LVTliTlV/kJ ^ "- 

:KSTfc~*" ¦VS2. 
viDROSFtRp""'!?!* rS7 4^DE.fARrDF e™brtD0Sii*m, 623A• Copocabooo e

:==— V 
7EaDOSDEa>SSE 

w/to 235.0079 ^7 j ^Z3™^,
A1BOWOSP0,GtAHKBOETOMHGtfOPOSUGOS 

ASS TeC At/f. ¦¦¦MHHnMMj r
- I £r^5il I * Lamina do para -miAMil .S mWlWtf t^gPSHEkT OS MELHORES PRE COS Pinturas e Reformas em geral.

^°rab<>ia e fachada » nNANaAM^NTO Divtsorias e Revestimento de
P^*J^»t^iTTfpfffiytR«Tf«iW de predio, inclusive UGUE " EXECUTAMOS parede em Formica

DIRETO DA FABBICA 
~ 

Jff^ 
com sUicone ertrutural U Ll licumA or'S^m^^os P'onotfo: Pape! de Parede bnponado

aaS=OI«$5TO 327-5566 OR<^a££^ .p«rd.R» 25.00o^.a.ocWo

1.51^3111 425-3567$ S,j 
|-^-^ ^||jggjgjjg^ 295-2620 J

Linha
completa p/
restaurantes,

refeitorios
industriais,

bares e
fast-iood

Stíiv/icos cl«!
REVESTIMENTOS

sko.vroovcom Tels.: (021) 233-6341 / 233-4364fSTACIÜNAMtMÜ PRQPBIU Run Pedro Alves, 61 • Srnilo Crislo (Pro*. n Rorloviórin Novo Rio)ORÇAMENTO GRÁTIS

PfiPCL D€ PÍ1R€D€

'caiaçó*

S 772-5547

DOMLARTDIVISÓRIAS, FORROS, LAMBRIS,
PERSIANASe CORTINAS

Rua Itabniana, 141 - Grajau"ZS" 577-0121 e 577-1447

VIDMCARI/l VIDROPAZ LTDAAdiipl.i sc cmt|ii.ili|iici j.incUCo loca (.ao cm
ate I5 dias

• Mostt tiátiololoqrãlico

RUM0N0V0

Ruci Ooituvci, 46 - Bcnficci
Tcl: 258-7478 / 577-4980

R. Anilci Guribaldi, 37 - C
Copacabana - Tel: 235-6745

HGUEJAI 756-7077
tT 971-6444

NOSSO PAPEL E DEIXAR SUA CASA MAIS BONITA

R. Luix Guiiticiroes 77, 577-8881

PERSIANAS ^
L>l VISÓRI AS

FORROS
MÓVEIS

DÉ
ESCR1TORIO

Você pode imaginar que por entre

as obras da nossa cidade existe um tesouro?

Na Rachel Decorações você encontra uma variedade
de artigos para presentes e decoração, nacionais e importados,

que vãofwr da sua casa uma preciosidade.
Qualidade, preço e condições facilitadas

é o que faltava para sua casa.
Venha descobrir este tesouro.

Rua Ataulfo de Paiva, 319 - Leblon
Tel.: 239.9345 • 239.1648

Estacionamento próprio

Unha
Austríaca

Cadeiras
em Madeiro

Roliça e maletada nas
cores mogno, cerejeira,
verde e azul, forraçóes

em kraft courvin.
tecido e madeira

Meeaa com tampo de madeiro,
TI», pedras, mármore a granitoBancos conjugados (múltiplos logarej)

Vários tipos d* cadeiras em
ferro o/ pintura «poil-po

Bium conjugado*¦££¦ (méltlploa Iwgarea)FORMIPISO
PAVIFLEX
FORM PAREDE

NOVOPISO
PAPEL DE PAREDE
CARPETES

frENÂOÜ EM PEDRAÀ LEMBROU)
THIAGO!

30 anos Dedicado* à QualidadeGrande variedade p/ P(so* e Revestimentos
Da 2'f. a Sábado de 08:00 ès 18:00 h.
Domingo plantSo de 08:00 ás 13:00 h.

THIAGO PEDRAS DECORATIVAS LTDA.
Eatr. Intendente Magalhtei, 666 Vila Valquelre

Tel.i 390-1522

PREÇOS

COM QUALIDADE
FORMIPISO - PAVIFLEX

a278-0870dec"*

+SUPERPISO
TREVOPISO 7mm
PAVIFLEX 2

0 NOVO PISO 3mm*
«NOVOPISO 7mm

•PISOS EM FÓRMICA 'MADEIRA E OUTROS
^•CARPETES 'GENCATEX 'PINTURA E ETC. Proteja o seu

sofá *
Rua Conde de Bonfim, n° 10 LJ. E

úkiftnj fcui W br^o Cadtiru Stirttíru
wmta 19.oomtxtíüB 65,^izMÊà Reforma de gHiW^fn

a| ESTOFADOS HW

fp 

CmedSidaB 
ES3SI8S

*581-2147*261-5667

CADEIRAS COM GARANTIA
DlftETO DA FÁBRICA
C Painel ^ •pmswws ?v— VERTICAL ;

•PaUUNAS "
nOftaONTAL

8 ÍH tèiimm*'
t \ 

•PowASArawwoA
lijSffij 1 • Rcranu db
i;..»r--h,gy..p.V ÜKi Estofados

é ZAMPA
MÓVEIS DE ESTILO
Hi 62 anos criando arte cia
cadeiras, mesas, vitrines,
escrivaninhas e estantes. I
Império, Luiz XV,
Luiz XVI, j
Colonial Espanhol, etc. I
Reformamos ^gÉHo seu móvel flHH|
de estilo. ^^^1* Preços especiais I I

pI Hotéis. I J

.trrjrtn*

c^TÕ~D

StSKSISIH Wjaww.-a

Box blindex, vidros, espelhos, cristais, tampos de
mesa de 4 a 20mm bisotado e molduras em geral.

ORÇAMENTO $/ COMPROMISSO

EXECUTAMOS QUALQUER SERVIÇO
Rua Bargo de Meaquita, 833 - Loja C - Tijuco

Uai AtuU Kxh Akatftcompuuá» Meu Hk
«110.00 *40°o «55,00
MONTAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

PMJHÀim COZINHAS, BANHEIROS, ESCADAS, BASES, WMPOS Urv» J ítn*c&fci
OHESOKPRBÇOUMA FAMfUA AO DISPOR DO SEU LAR

Reforma de estofados e confecção
de cortinas.

Confecçfio da armários embutidos e
reforma de móveis em geral.
Fornecemos mào-de-obra especializada
com material de primeira.
Orçamento Mm compromisso* Atendemos aos domingos • Sr. Affonso

Ae*Umo> o» urtfr»
DINER&CREDtCARO.

SOILO • AMEX
BANCAS À
PARTIR DE

Tecidos para decoração

LIQUIDAÇÃO

Estampados a partir de R$ 6,80
Jacquard ....a partir de R$ 12,00
Woill c/ 1,50m larg R$ 2,80
Cetins a partir de R$ 6,00

Almofadas R$ 10,00
Aceitamos cartões

GRANITO
CINZA

60,00
79,20

105,60
132,00

GRANITO
BEGE

MÁRMORE

80x55
120x55
160x55
200x55

ooNmuLrm NoasV«NO„,oaTOM
O" MArmow,.; oa tipos•Mwiroa. Lvtfirtna Ii hu^o

OUtXOKPRtÇO

Fábrica de cortinas, qualquer modelo,
tecidos variados

Entrega rapidinho
FABRICAMOS E

REFORMAMOS ESTOFADOS
Chamo a gonta! Falo com Lopes

Tel.: 238-8648/268-2175/238*4355

mahmoke
C.R. TIN7.A
CR. BECE
nrr.F raiiia

Carpete 4 mm RS 5.90 m2
Carpete 6 mm RS 12.90 m2
Divisórias RS 24.50
Pérsia nas RS 19.90
Piso Madeira RS 22,50 m2
I • Pisos madeira e vinflicos • Portas
\ sanfonadas • Capachos • Papel
3 parede • Cortinas sob medidas

• Estofados reformas em geral.

frúnru Dt#*s
otaxoiipuço

.SUrê^õ^MITÊC^^^
OURO PISO V, Incluso Manta e t
FQRMIPISO
FORMIGA DE PAREDE ,
(Sobro Azulejo) Ofpmorto

e PAPEL DE PAREDE ^ cSW«so
FlfflflfflEETtSTiCTl fwnTio:

J^T^^t^Wwwm t Oofninço

Sede Própria Rua dos lrvAl*Jo«,63-C£P-20231-0«0 Rio
Tais.:( 021 >224.3463

ESTOFADOR
Pensou em estofado, chame quem tem expe-
riéncia em reformas e novos. Faço capas e
cortinas, especialista em cadeiras giratónas.Dáo-se referências Cândido 273-2266.NÃO JOGUE FORA

SEUS MOVEIS ANTIGOS!!!
DÍ UM TOQUE Df tOM OOSTO

RENOVANDO SEUS MÒVDS DE ESTIMAÇÃO»!
Tratamento anti-cupim para móveis

de residência o escritório.
PAtina. Decapô o Satiné.

Orçamentos sem Compromisso
Mès Promocional

PlonlAo a«< Dominai
Pie HCDMjõg tel.: 396-4925

PROMOÇÃO COLOCADO
>*viHa-paoftómwx)

Kxwreo ¦ ws-nm • CAgprn
BOMBEIRO HIDRÁUUCO,

EUTRICO E OASiSTAPaofet d» narxU wa^nnak o l»n|wfoA>e' Tfódftt {Io çlat^e ' Ç^rtinac
' Colchas' Estofados' Pmturas Internas' Acíicscio de tecidos em csredêv H ? Ms * U w II11VI Ir M» n^rlIVvvW wl" JPW

VVD A Vtnc Qualidade ¦ Eficiência • Seriedade
PERSIANAS
CITWY DCOOmcQCSLTOA ;pPerslonas verticais

Perslonas horizontaisPortas sanfonadas ^\?í^íífJP. Painel,Lavagem/conserto í5f"íiflVenezianas 2C8-4980
«BPBMOSBO,OWfflCBQETOMK<HÀOPOSUGO$

Rua Barata Ribeiro, 625 Â •Copacabana

Tel/fax 235-0079 * 250-8557

PAPEL DE PAREDE
TECIDOS DE CLASSE

Ass. Téc. Aut.
* Laminado para

ciarabóia e fachada
Pinturas e Reformas em geral.
Divisórias e Revestimento de

parede em Fórmica
Promoção: Papel de Parede importado
a partir de R$ 25,00 o rolo, coiocádo

UGUE ^
JÁ
240-6084
232-3557

de prédio, inclusive
com silicone estrutural I

«F» 327-5566 *" 
425-3567 c i

DIRETO DA FABRICA

DOMINGO, 25 Dli AGOSTO DE 1996 a o JORNAL DO BRASIL
CASA

S£5

II

UMAFAMiUAAOOISroRDOSEUlAR^ I
Reforma de eatofados e confecpSo I
de cortinas. |

Confecgfio de arm^rioa embutidos e I
reforma de mdveis em geral. ! |
Fomecemos m3o-de-obra especializada I
com material de primeira. i |Orcamento Mm compromisso 11• Atendemot aoa domlngoa - Sr. Affonao 11

CUMflV

•FORMIPISO "NOVOPISO
PAVIFLEX • PAPEL DE PAREDEFORM PAREDE 'CARPETES

TEL.: 571-8342

^ 
|p|j

PENSOU EM PEDRAS LEMBROUl
THIAGO!

30 anos Dedlcados A QualidadeGrande variedada p/ Pisos e Revestlmentos
De 2*1. a SObado de 08:00 is 18:00 h.
Domingo plantio de 08:00 is 13:00 h.

THIAGO PEDRAS DECORATIVAS LTDA.
Estr. Intendente Magslhtei, 666 Vile Valquelre

Tel.: 390-1522

(ESTOFADOR LIDERl
258-2424

Fdbrica de cortinas, qualquer modelo,
tecidos variados

Entrega rapidinho
FABRiCAMOS I

REFORMAMOS ISTOFAOOS
Chamo a gental Fala com Lopes

Jel.: 238-8648/268-2175/238-4355,

Box blindex, vidros, ospelhos, cristais, tampos de
mesa de 4 a 20mm bisotado e molduras em geral.

ORCAMENTO $/ COMPROMISSO

EXECUTAMOS QUALQUER SERVIQO

Rua Bargo de Meaquita, 833 - Loja C - Tljuca

^¦BBaaBManaBBBBBHaaaBBBnHBHBaMHBaaaBh

M. piki' rit«nM7.4n«roRkACAO ^»»»«ili<»^»»«r m»i>w
MAMMOKE M.OO 3V.WO
r.R. CIN7.A 2S.OO 49,70
CR. BECE 30,00 S9.RO
BFCF. BAHIA 35.OO »93»



pDecoracao

Emmm ' 
m 

' ^1U"'"*Proj«ou^otVMemOTttmB 

^PROJETOS 

• DECORACOE^^

KB L J JhL3| 1/J showRoom:^43c^8304 
* 

ArmSrios 
* 

Banhebos 
* Bergeres KIMm»mKSI

PEp^yHI ra™ maC'0«Sc^m-,1150 Estantes *M6veis * 
Reformas* 

Bares 
* 

Sof&s 
* 

Cortinas

r 
' 
ML' ; Pibtica:371-7558 

* 
Cozinhas * 

Poltronas 
* 

Colchas

iRspiftiaftiB mmthS) UIel/fax: 
281 -3342 

|||HMB
^¦^^WfCorlina paiiwl R$ 38,00 (folha)! r~?HfnSf6^~~\ j$f sS3b IH L ,,, ~~ tlllIlil.Ail!liiIa?l£^^fp^^^yCTTrCTHfl

J . Portland vertical.......R$ 18.00 m» I cit*"*,1c!**21l 1*1 ¦&¦/•/ pMoVfilS
\ c? ^ lPort'» *ontenado 8$ 75,00 1 **-T*  VjX^^H§£/ |[
l<rwS?M> INTOEOAMOS«APID6,CONniA!COf4HI^AMOSSOSHOW»OOM. PEIetrOdOm§StiCO

."- rr'/r feu 571-1506 Tei/toc MtOMT) IBS BfsorA cama^ W TlIa*l5EEffll , -

BEF5*" 

" 

Te^Sua^aFrtedcAsja
w*»wm . 8541.7877 8275-9169 I B^£SFBIEigttB

I TCNOSOUntOSNOOCLOS #H W— is^li v*v« gtwotd^. OA jo ._£ *?v ^
I AJKNASIQJA TUVCA Jg gjaffife to-a^e'um A %<o^•••* —f4IVfVIPV*VVPV« I ESTA PROMOCiO £ P0R Mm *JL?TDSlOrl' mHHA I sIppK^ ttecor>6mico(mwfo ^Ja,, .t\J

FORMIPISO MM 
fe^^tiK™ilQDmana B ==#

¦ ¦¦¦ ¦uUy|liMCi|31Iflkt!CliflUlUUa3iiU2i3iiUllUSi!U .. JWP#'W''. • *<J1K*0 Q enuumi n lUittw
OUROPISO 

WWnmk I-VIIW?:tftl:VWM
. MIMA ¦¦§ I^^HH DISTRIBUIOORAAUTORIZADA

FORMICA 
DIE LLS 

I I com nome pru^rlo jf *' 'I .. ¦' ¦ 
 |^| .... — .... -~— ——-——¦'

PAREDE ' 

**" 

j|i"^: 

"lpli| 

fpSeryicos 
para o Lar

•NOVO PISO 
de| i! 

Q f ii ( 
mmmillW¥V riw PAREDE s : IB ¦ ' 

: f ^Klancamento^ ? |§g

REQUINTE DECORAC6ES 
CT^gS 

Ik| H 
\ | jIKg? 7^7 vftfc S".

IkilhTBWMBHKFfMlllffiHi PAV/IFIFY 'I/L^- hPI f'Jrir Or?amcnto sem \
rAVIrLtA "* "" ^ * • 

Hi I lit nffll '' Compromisso j ; H| I Gorantia 4 onos

[ 
'571-4793-238-1309 

i^nRW. taLI1 iiiis
—¦**>¦* PROXIMO BENFICA = |Jgp|||| lit OlilflOff Ulf|

1 'l

EXAUTORES PARA COZINHA
BANHEIROS-CONDOMÍNIOS

REDES DE PROTEÇÃO
VOUGA

Cortina painel 8$ 38,00 (folha)Pcreiana vertical RS 18,00 m>
Poria «owtenoda 8$ 75,00

INTRICAMOS «ÀPIDO, CONRIAl QQWHIÇ» NOSSO SHOW »00M.

*CtÍT»^._ |

SOPA CAMA

kBmCA DE PERSMNâ
PgRXlOC/IO PB CORTT$LiS%
S^yVorlical»» RS 1 8,90 • PalnoTSS®

38,00 (folha) - Papal
do Porodo - Roformai do Estofados

(Sfimig 10»nos (residenciil)

Roduz o cakx em 76%. Aumenta a sua privacidade.Prot#o® cortina, fflòvois • «te. Manor pnço.
Orçamento Mffl cofppfofi^sso.

[ ? PÁTINA *DECAPÊ7i
ESTUQUE ?DQURAÇAO
MARMORIZAÇAO ?ETC.
Em: • Paredes • Ferro

• Móveis • Gesso
Experiência comprovada
Orçamenlo sem compromisso
Transporte próprio

, «541-7877 8275-9169 ¦

Bebidas e Comestíveis

M6VBSIC0OTMA8 M tètetac:<66-1783 Cozinhas Planejadas
Em Comprnsado

Armário de Quarto
com nome próprio...

1 GANHE UM >
BRINDE DE

LANÇAMENTO beu filho merece
segurança e

lazer e sua casa
beleza e discrição.

VARANDA • JANHAS - ÁfiEAMAUBiALEMNnON
Garantia 4 anos

Nota Fiscal

5LJtaA PRÓXIMO U«43é3/1M«1319

rÜDO SOB MEDIDA
* • CO/INMAS • AHM PftNHPIRO

BAli! •. O ARM ('.ItUHIKi • SALAS
NAO USAMOS AC1I C)\ f RADO

FINANCIAMOS EM ATI 6 Vt/I s

PLANTA0 DOMINGO: 241 2825
5i",í,<? .... MOVEIS F DEC OHAÇOES
ON LINc TUD0 SOR MEDIDA
(víniK *Nnnin ADèOUAÇAo AMBIENTAL

Aiiif rstrMMHtt nv WflrtNDO IOMBRUDI, 949
2M\i DfCOMÇOfS i.",'ií!'fí, s

... 4...w/;;i.:Vw»U.i\ir<;V,,,V.-í.\rMV;;MV,^Y?vAVA'.' V:. - ¦
Mesa c/ A cadeiras

em Rattan (Medalhão)

I 
* FORMIPISO EMM

OUROPISO IWfl

*PISO de 7mm | fj I I

FORMICA 
DE LULU

PAREDE 
MMUiSM

NOVO PISO I 
pffPEipcE 

1

REQUIMTEDECORACOES 
jg|S

I paviflex I

[ ® 571-4793*238-1309

ITUPO EIWI ATI
¦¦¦¦¦¦¦BBrrBi
7777

IIDMM 0UH08 N00KL08
APENAS LOJA TUVCA
lESTA PROMOÇÃO t POR
^ TEMPO IIMIIAOO ,

Armários
Embutidos

Mogno ou
Laqueado.
Nas cores

branco gelo,
bege ou cinza.
Portas Uzas,
molduras ou
venezianas.

Plantão
6letrônico

Mcier:
591-2046

Tijuco:
284-3446

DECORANDO SUA CASA
Méier: Dias da Crui, 405 8 Tijuco: Conde de Bonfim, 70 A

591-2046 • 289-7981 234-0487* 284-3446
MÓVCft

Projeto e
Orçamento sem

Compromisso

Decorações
fax: (021) 284-2294
ilE benfica =

E
Serviços para o Lar

sB

' Arnúnojtmbuiidos * Miyntptfaocrúórío* Cozinha plinejadas » Bincadis pira romptttjdom' Estantes e bares * Projttoi f orçamentos sem
compromisso.

ShowRoom: 430-8304
Av. Ayrtan Scnna, 2150

Bloco H»Lo|â E • CasaShopping"Ml-Barra

Tenha Em Sua Casa Uma Fonte de Água

Mineral Natural
Mo comprado um \i'i, /carmt-Kttii óguo com*í>íl/v ' V^,
vinKi goitatóf»! Oo 20 ^q, —»
l»o« você NKft* '> V70- íto't*non>o pan o i»ti ^ ^ifO \tt econômico (*«)oro 7a/i ..»JSbaby ? óoti *
V<M»VTT>OI) 08 20 tTO» fJJJjpoia rapo«çòo Você 
^auoirt o cmlum» a
mcMpuroúguada
lonfe.

mansiliMíitoIIIIÍHbiCUrtalogkjdo mu produto.
DISTRIBUIDORA AUTORIZADA
dmmmvÈk.
TWI.t (OM) 370-1377

VÍDEOS E JOGOS ELETRÔNICOS PARA

QUEM NAO ESTA DE BRINCADEIRA.

TODA 3a FEIRA, NOS CLASSIFICADOS DO CADERNO INFORMÁTICA .

JORNAL DO BRASIL CASA DOMINGO. 25 DE AGOSTO DE l<W6

SR. SINDICO!

(|JÍj|| 
TCA EMPREITEIRA GERAL DE OBRAS LTDA.

EXECUTA 
SERVIÇOS DE:

CONSERTO DE VAZAMENTOS

TROCA DE COLUNAS E TUBULAÇÕES

TROCA DE REGISTROS E BARRILETES

CONSERTO DE TELHADO/CAIXA D'ÁGUA

PINTURA DE EDIFÍCIOS

REFORMAS EM GERAL

LIGUE: 594-31

PLANTÃO AOS DOMINGOS P/ PEDIDO DE ORÇAMENTO: 235-1 006

r 
"rr^r-Tebsyi-isMw/fac 

iuwí]

•Decoração

PROJETOS • DECORAÇÕES
Armários * 

Banheiros * BeraeresEstantes * 
Móveis * ReformasBares * 
Sofás * Cortinas

Cozinhas * 
Poltronas * Colchas

l TEL/FAX: 281 -3342

^Móveis

Residônclal - Industrial
Fabricamos - Vendemos - Instalamos
Manutenção - Assistência Técnica

» Peças para todas as marcas
Show-Room: R. Conde de Bonfim, 229

Loja 11 - Tljuca
Pesca a Rampa do Shopping)

Tels.: 264-4947 - 667-1601 - 284-4437

""

Pi

¦^TTTffCortina palrwl R$ 38,00 (lolha)! r-SEtfnfMOsTn!> J J ^ . Poreiana vertical RS 18,00 m» I on*
^rt" gggjgggjg *s 75,00  usasP —''(fwStir tNTBiQAMOs RAPIPQ. CQNFIMI CQNH^A NOSSO SHOW »QOM.

^ 
a^.t^r-TeL 571*1506 Tel/Fax: 268-0137

( * PATINA * DECAPi ^ESTUQUE ? DQURACAO
MARMORIZA^AO *ETC
Em: • Paredcs • Ferro

• M6veis • Gesso
Experiencia comprovada
Onjamento scm compmmisso
Transportc pr6prio

, »541-7877 8275-9169 .

PAPEL DE

PAREDE

CARPETES

TAPETES

PAVIFLEX

J«>UlDOMm

Armanos
Embutidos

Mogno ou
Laqueado.
Nas cores

branco gelo,
bege ou cinza.
Portas lizas,
molduras ou
venezianas.

Ei inmMisaliMntea uiiubacttrtoloolcjdOMuproduto



ff'EIMRTE'
ELMER

lAQftA£0* • INKPgree «*«»-
lea Tin A37-A6KV 3»S-48*8
OLD INGL($H • VwiWWatP*»st*a TV CqK*%* C*r*» **

warn

^Servicos para o Lar Jg|| 
£ J

rt 
Sofa-Cama 

*ganhe* 
A

jggsjg _ , /NANDO*/ 

— E^go

ESTRUTURA

a^sssgre^ ¦SH^PP 

? :. 

metAl,CA

- . 

"-'"'I""'7TTI 
^^iP^Fabrlccimos 

^(j^ fiMtf/KfBk

|g|g| medlda

 
_ d R. Figueiredo MagalhSes, 885 ffiF** Shopping da GAvea - loja 201

ssr 
cirm8iho,es 

Tel.: 255-5781 '- ¦ T 

' 
Tel*: 259-6996

Colamos tacos *
Zona e

Centro. Dosde RS 7.00m. ¦• f m , ¦ 1 f » | » Y a ¦ * ¦ I Lp J I 1 I a T^ a 1 1 I "l a 1 | k J A
541 -6379/542-2490. Hrl | i 1 k1 I J f V I M I f J I k I P 1 V M W J k I J VI f | I J

iProdulosdeSegiiranfa \ 
formipiso I FESTASIHFANTIS VTVSSTZX wmemssm'—«0V0f.S0 

1J«,- oKlSWJJSlt. SSS'SirSSIii MIKI-
m TTTR5n5w rvn mt/vrainlnl FOAMIPISO M.OO m* Decora^Ao de boias/tdc- som comptomiMO. RwiOM. ffjr: V,yVyVV' REDE DE PRClTECAO vulcapiso 1000m- nica amencana. Mp,op.u
VyVy\ oRPtTE ...... 5.80m* Magda 288-2065 ...ZZZTl „iiJli 4* pMx qumtm*. ete fcrno. fj DtCORFltX 16.00m- ? , . .  SINTECO FI I 1 1 I cMXfloi ft! nuni MilifWreinfiftfi > tturtMtt. P1S0 ANT. DERRAPAN- _ _ _ ____ _ |Ll±x±xiAid f*'11 „ ¦ Ti—... »7.00m- ACEITA-SE MINERAL )

r9!;e!~ Tr.. 
3" desiqn = 

¦- 
prrs sl;ja»l<.1»1^a?Ia1liWiTall »¦ VERTICAL 18.00 m- dot PromotAo t>oto iiAorcijADiA

ym Cotocnciooimis do tio.va a pa.tir do MARCENARIA w»
KlKlHt'ilV"""*. ii'iiii. AmfcOiiitM. wtd»««. w_j ,.^ SK, ^ ^ f j}C 099.14on Hs 250,00 Ouroptso-Formlpiso M?5
Bbmh attstasasa. II JMHI fi(t <5dfe£a.zi.Oocihz '"J"" ss,™,rss
fTTTTr^ y.^g*.1 „ffi l riJ?l'l'!L'i'r»»l I ^ P,UI0 Robaria SmTECO . Poltuouno Poit- «Kr aphMcio <*• I.«.I1^J 'n"~M1II u lillwnMP*>«mMMMMlU  J nmlo «m p«li» c. tnm «"««" • "Wil" J"'
I "** MWBWHBBBBbBBBBI BARHAQUINMAS HUMINA- (IokoIoiwIo. .mwco * uni.. CI« W P«u muin»r.» »o< M-

IB i ¦ M WW m I VT. WiH ^ ^ mM ^...... „,Nur. 
(Pfl!PWWWlMW|PPflli9M1^ I r I r J k k^f B ¦ ^9 >»l>*m*ftto •m j>tltnii. OK*. f^! "poc* SonVCD m.Mo £ tar..So »too.«i C PROCURA SC - i00P»<on.

B m W Mtk p^ fMtn4 5M-3ft1f r>*>3';>0 Ap4»cACik) do nimu Ot*- q»«jn»m iwriXf <J»- s a
' ¦" ¦ m«nio M oompfomiato Kito«. fwito rr*4>% Novo pfoou-"r ^ n) Varandas, tenetei. pitdnas. bky(etc. II mahccnamia . taMu!a.»» mm mmMg ^/l«J mw«/^iweoe to .^ucwnArw «»s -u«u

AcAA^kJ Pafldlmentofiiicrtitado II 8o6meduJa A*m4r»o». tslaiv Bf+Ww S)%Jlwm rai consult* flraluii* T«i ?^s«I 1 i 1 Or^amento »/ cornpromTtao mM m^m *e*. oozmha « out rot fn/e 4 £rr-fr> p***—1 4^0?
XIXIV.... Tel: 238-5973 ¦ W^V ¦ M 1 ffil |I Zl"::r~rcT: Umwapao. nu.M™ SINTEKO UNlAO Cl Pl«nt*o i!4 h* II .^1 mael T«l; 2«^UM I TIlAO, TICUBItU P OH f PPPnOr HiftiAAdyuMrih6AnfiUI UnUln«nrc c.» ¦*»»* ¦wo*»ca ZONA SUL fuonieccoes

KnTT^JTfTTyi§ 1 ulk.U.» — ^ _ , _ _ _ BU»IUAUtd tm lammo wajnthaub r.

HHUHiSil 
yes. R 

190, 4 lugotes M 250, -«-

BSCMBBagl 31^ R$ 210,1 
poltronos. ..R$ 120, ~jp~ 

JSS-

flBHT3E35SES3®&^ 'THsvcfo c 
*&ie&e$tte&

DR^H RJ9VVSVJfyTVnV9 PAPELDE owr 3«-ift0MaMa^

MBH Po trona Beraer c/banqueta..,.R$ 300, „2X&> ils
PPPi" j-J-a~YMHil'lij|''iail]gfJ",yi''fil"111r^^HI n li I II nm aaa "o^com8m-a wu<j« born^itio t«< wooou<u>-
fQja47I3Em^amFlvwv»aiI Wa trnnn kPIK/ Dv 77(1 B,,,ji»"*«k,ir' ?•
IpCmiao 14iLlT7fTiTlTT7f^^BWifeW!f^HI ' vlllwllvi rvvliy«t<«<.••••••••••.....,>>>|\«l JUjiVi ptinpikhi»"m«w> imaotm sccrtta . Film*.
Iw^uUNltulilillMi^BviMM^I a " .1r1J' E,rrH*u« Oft p^4 ®#,m CftficH>,»»*.
VfiUjS^aMMiiMM^K££2QLUt^VI C ¦%a <¦ ap j» pmikm com i«u<iu.o k>g,>M>Mwt» • «•>«. hs

NAM I limn IfV I #1 Ba f Ha im(»tu<Jo Hgu* • com- so 00 HJ
a—war !* m I WUIU V-UI VU .....IW lat^//lll Wwa° •" <*>¦ m a*.

cONSUUfE EaMI 
 

?SSr

¦"SST nossoorSnio mmWW aa
B^u W.2MM00 I 

dePERSIANASLUXAFLEX SmSS^S saas.I ,'"  "-*-1mmmmmmmmmmmmmmmmIV>WVl H<«rw»w iu«i 0"** COf^C*' OfW «kMI umao u»tn«v P«l 0u«m aumt v«<0«f' 0t0& '3 5000

^Planlas 
Jardinagem L-ff 

| H | HW RffffWTBHS. ¦ l.». li ESS——————I Oommgo • rj»«« »•* » Xti o»

Mrtwifl 5e/ 5 I I Av. Ataulfo de Paiva, 566 Ljs.216/71 mo • I ov»t»!,ArtM pi»««- I L Cgryjrnc I

HD ny^I 1A (Central 
de Compras - Leblon) ^~T- ?pS

J)]\UiVl]iLin 
Tel:274-2193 J saaaaa 

Variadas especies -.a— iM6veis
de bromeliasai AAWAWKW COZlNHA - OS

Vfcnhaconhcccr Hi  constihia,**c^RMVco^Taocots.^ /^, 
Estr dc JacarcpaguA, 5886 ANDAIME 2^2?^?^°A FENiCIA b ^mw,com .

JacarcpaguA fr C^w«^e StT^^TC SWTIKO UNlAO
.Z. Wr*Jo Monomw. Co»« 1»«. OU.ICOV.O Itvi-.rxu. ?il. Modtim SnfartK Woowv I ^LrtT^,BW50lM '*'

^^4^7.7700 ] escoras gwarjaa?" J^L
•¦^  To^oi.eoi^o ^-jrrsrtt ^SffirST 5S2SS5S

B»Est6tica e Cosmdticos 'l"*"1 
t' >'"c"—

I Co*Mruo cr*>0<o**O4 D»'4<> txa 0 v*drn T«4 W>74'f WK«(H«0 0 r^Uvr^a aaMl.Uflimt.llll 1 p. „ TTT.-^ ^ 
^r^r^... J pEletrodomesticoJ 

/m/WT/3 /wTiJlf? fWVwlV7/nn nflfl I AiUM1NK>rtfmo — E*«cw^ MARCMiARIA no.- mso*j>v«. a W»NA compwa . T^o f PromocAo imoven
/jvi/ilfl^J J L| J?/ 1 »'»«>UW<«- CARPINTARIA g?y* r*-.1^'" T** t^V«C"^Tu«n^. *«*-« OttAOtWA - acima d»80m-
IXa^Ju CajJ vLC\JALtx% 11 rkforma **«*>- V*** to*» RlWOflO TH ?XM»»V I L-i-SiSi—*5

jPl 

^elm^g 
bg— iSS. CBi 

- 

ISli A: COMPSO TUDO! I EgSSS

2544442/264-543711|*utMwtH| 
-—sr 

J f-""—-T |^3H^-\ Werta 546-1626(^144557521 7~  RNANGAMENTO —m:w- SS
______ _Pedras prapr|0 r-  —^

^JCC|^Bi35bH I ^V^nuuj^Mfnm^ c*° °* '**'*'*"*• »">'»• » P>o»«ov eontnKin # aDecoracao
U3£ImBi1UUUU| LsSJSmi k",n4' ^ * p*"'°* >r«**o rWonnn Atutmul * 

|.'^ hj.. Qrrkx . fry** I ^Ef«aSQ|*«EEV^9 T»l «'¦»'  cnwxl f*K>. l*jo% •
E~%ES9i^| Jmwu^ir*! II ^ffiTTTtnTPtT^^W ctNTuflAb t ttt -[»«« mm Sw-mi 0»ca^n1o CaD3 de SOf^¦'.". wurooBtM-^reg || aMiiWMiiMaaiaa o..^ COT^iomw*.* «m«rwM» ,' ,S>" 0P5^Mlin® OBATIS 11 UA*C!HAmA - Arminet '¦¦ "¦1 t« 3ti4«r J«« I S03-7P49. I *' bM Ov »»*n*do S*w SoA«
I?; PAQilTO WVOAMINTO w*» ^ Orfmmo « I. i i ¦ ¦ ¦ ki • hom Pnwio •
S . "•.,:,?;l:'?3i,©S^B _ . ... .... II www T- WM »*KTUBAS - S.»*.o. -•>•«• VC«M«

Tel.: TS1 •Tfl^jl I A'^parmeaWliza- HTiiIlilflSt CAi'*spse*» &**>***->
frl fT*^J| gaO-S*m»«v«wn.^ n»m ^v<u (h»«wo QWOmMl 2^'tJI!!SerCfc^-^f^I unit Cl <1 MM* MClMI • um ema*M«tAM Ma^- wtmWC*.

|l6C W6Rk||=SS.-—* rssr; wun sksb.*—'*
ultHMIIM CONSTRUvAO LTDA I —————— j*~ 

coNSTBUcio SSSMB8 li^tg^a pSSooT] 
rapr

iCQnaTHUyAU [>ni|t:H)PM Reformat ipArt«.

bthm« _ 
»0ra iiM^ ==sd. ,. ®. ^^tA1Mint»S MumlWDraudHl I ¦WKtUWIIATKOt I

ATENCAO .9^-v.Oau cott. »M ^taioiill I tmmimmnm* IM I U.1VHU "Vt IXOWMN 1 CUWO QH(I7« |

sis tem
I ,w- j *"<*•«» «^a«wec »A» I r* I wo* po» »««cw *• JP i Ifj-k- »« fttr*«|i«5( *»i« Mi'anwto Ei I J£  r«n can rj.« n mv!*> I.* w. J 581-2401 c-.-c ^.» ». aAiJAtMOt J0 - 0N3» «t» I MP « if* Pyi n *»«dcv a* Ic*t2£!?* I Ver6n»ca ' ^ZTZ2%(SS«a? I ^TTf *^* I

Serviços para o Lar

PROMOÇÃO DO MÉS
) GrjçoedoMo{nd»4Mta) RJ280M
l JogodiapíiiiipiéBieolüo) J#290j00
ItAWDEZE FINO ACABAMENTO
/Tal.: 281 *6887Sr.Pwliw

B. AÇAKX, 71 - Engenho Novo

^Conserto, manutenção, instalação» e reformas em geral.Verifiquem nossos orçamentos
571-7800 ou 208-7684

ra*S&Eí"•v,wAii

SWw

Produtos de Segurança

REDE DE PROTEÇÃO
Pmtaçio para mandu./mtei, inw

Casas de Festas-BStBO Jacarap JflidtlAa260m'rp<ay/quad'p*tc;(aun/ctHifr aff tMttMaMK*

Pintura tm a<««.. oko<<mu . movi»». A/wi Ptnn-
CM Andr# ?0V1?t0 «M) Qvt-uno MS-a)IO Clr*l»i*ntiu
VfNOO VlOWOMATONt —
Oodu4«do Acquamann^ Alui49 0*ocoa Va^' ÍÍ74r* MS
10.00

AAWAROtJ CO;»NMA 06Portai t.$6m c\XTSpr»rrv>f»o.0.70 altura, bancada « Smconxwtfwto. eom çawtwro.03 poftat. *òím*ca twanca *r»-*0 cor#i**ia RSêSO.OO T0I
MOTIVO MUOANÇA • V»*v*.4# : ca-na» d# »o«*»ft> t-^co*ctiJk» 1 MCf«vamnn«. 3 arqvcvo» d* ? $4¥**t«t cada. at»'tura tatefal Tf ^4/ W?S

Eletrodoméstico

KSTOFADOR
Fazemos todo tipo de estofado, capas.

Orçamento »/ compromisso
Facilitamos pagt°Teh 2*4-1050

558-1855 / 540-3105

FRAMC1SC0
REFORMA E DEC0RAÇ0ES DE ESTOFADOS

Orçamento
sem compromisso.

CONSULTE-NOS ® 596-1329

SINTEKO
Faça Sintoko com os melhores
profissionais.
Colamos tacos soltos. Especialis-
ta fim pequenas áreas Zona Sul e
Centro. Dosde RS 7.00m.

Tel 541-6379/542-2490.

REDES DE PROTEÇÃO
SYSTEM

DISK REDES DE PROTEÇÃO

EÇÒÓÍ,^' ; u

Varanda). Janelas, piadnas. May,Pagamonlo facilnadoOrçamanto mi compromii
... lei:238-5973

Planfoa4 H»

REDES DE PROTEÇÃO
EVITE ACIDENTES

Rrt*K
imisWM
QUADRAS-PÜYSTl

VARANDAS ~
«asJíasi

ITERIAL EM NntM SUPORTA ATf 300 Kgfm'!

BuSQ

REDE DE PROTEÇÃO

> £ TUAS ARAMÁDAS
h 1 |Sv' '¦ ® Voforulus, jcin<-l<i\, piumm u nticwlftu

^~nr t'1* n'fom 0 ^ncKnrln'V "T^SSSrí Cohfi-tifli nu, itiyef oftomcnto
fTTirrtllcl ACEltAMOi C. ARllTt S DE estrato

¦STflíVlPfl
S pf c Si DUOSfi0-046J
234-3200
254-4 744

i

i

MC RIDES Dl PROTEÇÃO
. Vtarando», (anotai, play. piscina*.>ete Orçamento 1/cornptomtoo.

Pgamento tocWodo.
¦Tel. 228-9400

^Plantas 
Jardinagem

Variadas espécies

de bromélias
\fcnha conhcccr

Estr. dc Jacarcpaguá, 3886
Jacarcpaguá

TWFA^: 447-7700

Estética e Cosméticos

lilüi
W Com cabelo natural

¦ e Importado.

1254-4442/264-54371
' 

Wetrim 546-1626 còd 4455752

CASA

& CIA

MATERIAL DE
«CONSTRUÇÃO

Obras
Reformas

ATENÇÃO"
TELHADOS

LÒÒ WORK
CONSTRUÇÃO LTDA.

Sofá-Cama
•GANHE*

iNANDOSl

QUALIDADE E PREÇO

FabricaEiios

sob

Enedida

COPACABANA

R. Figueiredo Magalhfies, 885

Tel.: 255-5781

ESTRUTURA

METÁLICA

GAVEA

Shopping da Gávea - loja 201

Tel.: 259-6996

20 ANOS PRODUZINDO CONFORTO

arl design

^ 
féàfe/aQía/mz

REFORMA Dl

ESTOFADOS

lugares R$ 190,1 4 lugares R$ 250,

lugares R$ 210, | poltronas R$ 120,

"THSveia, 
e 

"Pne&e*tte&

Poltrona Berger c/ banqueta...R$ 300,

Poltrona kelly. R$ 220,

Sofá Curvo R$ 145,/m

CONSULTE

N0SS0 ORÇAMENTO

DE PERSIANAS LUXAFLEX

Solicite visita ou Nossa Loja:

Av. Ataulfo de Paiva, 566 Ljs.216/7

(Central de Compras - Leblon)

>1=274-2193

ANDAIME
ir

ESCORAS
Locaçle e Vendas

701-2801 - 901-4340
ASSINO RCCHAAAtfO •Co^^truo ctM>o«otato« t»'v>nah/.Kfo« Tal u» tu.v» «>.aâ^gvia •
ATUMÍNWÕTirw) — t "K«tè-
mo* Quakjv»» *arvKo ial>r>cr»-
çêo C0«*<*10 r»*o"n« cot*»-m»a qualquaf onarn«.nK) çomJaitcoftto SC-4W* Wo«3^-no a RoftAtd Carvalho iblC
CooacaOaoa

CON5TIHJA . rtjf cOfHa pr6-
pria. com »wp*'vi«ao teUi Ff>.
fnhuo B«W L««c« s«,bi
cviMO«, p«aioa Ot>Mixk» •cono*** Cobto I4S
Ftwüã%
ESCADAS oe EXTINSAO •
Todo» os. tama.VKJt. hpo L«g<ti.Tfirn nova» o uaadaa Tam.
t»m »omoa aacaOaa de ahm4-mo am«r»caA«a. «a»«tèfli d® *•
txaevtdro Tvl W74?7

Alumínio
Pcl* Melhor Preço

Ba-Godes-Portas
Amàto de pio -Janelas j

ORÇAMENTO 05ÀT1S !
MOUTO MOAMiNTO

Tel.:?ll:^

ALBNlSfH
awÕBHBawaa

I KHMtBIWO I
RO*»**) M MM • MMÜKSIRiM-naHMfla-aiua

tUA MAla Ot LAC I BOA.314 U A ISTACIOTIIIFAX: (Otl) IT3 Ojaa
HM MAflCf HAWA • ArmiMon«ott mvOKSa Orcêi*mo *cofflQrowwaao T<H
A Impermeabiliza-
ÇàO — Sam auafc*a Wi^aa
c«Ni ca d a$*a SMcnvis aa*n CO» Ou irartp*-r^* rjs-M»

Tt#<ad(» a daea * p*<v*
aas-aaeo

Pedras
PüéKT^f^O co*ocxio H»«<h-céo da í)<»rultr>M. p#**». ra-lorm*. p*ao a pa«aoa. i,«h?aoTa< «iv»57
P*NTU«AS e ^ rowwAs
0*>a< Co« Hno acafra^-^Kteo •ra«*dat Ta* 2914M7 »*a
WHTWAS r«*g».¦a*, cftaat 4c-afta«*®rtidt.
«>»*do»^H>iC4 c a*a-tr^iati* 9a«a«« Oca^**o
tap^n ct^W^MorN«Aio rac-do <"•*<«t#4 J4M009 34 fwa Sr¦*•!»»

EST0FAD0RCÇB.C f
EDIFÍCIOS
Raformas

P" I ;
Antigüidades
e Artes

IWMUOiEMGBUÍ. «BLINDEX Fabncanx» rtfoma-
moi e modificamo»
môvcn. estofadot
confeccionamos ca-
Ni de cortin»
580-8595

Rua Sio Januário. 72S
S*o Cristovào
JB ¦ Estolador

390-4991

0$0».
CASA "SINTA V/ SUPER

SINTEKO MIRANDA» cjN3JOa #r^ 18;
cm.» UM. asa M»ft*fal fUfonWMiora

T.l. (u .-« 1543
a Af*ç sr~cs. ft*UMte taaco/ fS^

•r

581-2401
Verônica

- Onda m4M rp|

bmv cONsrnucúcs • rto*.»oa. oooalrvxôa». ra*ormi« ateçafeiactav Comoro«ada-m*n(« m«w praço Rua M»-ouvi Cowto. 11V i* andar ?SJOWÍI M1-1M1/ JIJ.Mk.-? |1H>aawrocòd aooM<o a
SOPtR sarrtKO • Vaím*. po-»v»ft!«Tg. potonctto » *rt«oda padra, cotoca Ut>oa rorn-da. lamori. parqvat paw*>tiavwtcap>ao. p»«K»ra a MwmaOta a f¥>4a ^SVêAjT
smftt SÍHTIKO .
moi d*nco«Kô»a aaaoaiV*flaatrta #«n p*dr«i Tal ?54-?V4^ Fai rateou

í

Material de
Construção

FINANCIAMENTO
PRÓPRIO

ProfPtov COmttuCAas a
nhxmn. R*KO«ncn< .
o»n«ctfl Hk> t*jos*
Swtwu O»c*^nto

aaa-raaa.

A FENlCIAl
Compra JÜn^ngnt

Modffflov, lnlhe«m Wogw,
Coutatov, IWei fWww

Ouoòiw, forotaw. bnAnn
Mortre. Eiew (mte

auLMONaMWkttSiw
- tr
A BtOWA COMP*A . luOO
art^o lout» cnstaia. w«a
MM»* IXtKur»», pttUMM .
fTt>'jdaiaa am garal .'M-UM/
ÍW M« ».,nt «IHIW»° »
aASSAlNOC 4 - Oada attt

9u*' co-v»' OO» M.
0*»*""' aoa» raNíarT OBO^SXOA^^>«cla po* >«H»»o«a da ?* a
fwa p»'« «MM aa «kôm
W# it tfi "ira a* ad<Jaa <3*
ipmwfe a r-<a«a laatW»
w«ua«i

Decoracão

Capa de Sofá
I > »o*utAo 0r»w praa-WNde t<to ou a«irado S*>v So4afcea * fkxwto Pro«ot*o a
pa*.. o»^<00JC W4W
CAÍ*AS P SOTA (>WM «Hnpanda aapan»*o*a T#mca aso*arvadea. br*m pr#-**eo-Vado a f*««iaia»aa Infama ra-Tal »3?1?

FORMIPISO
NOVOCISO 23.00 m*
FORMIPISO W.OOm'
VUtCAPISO 15.00 m«
CARPETE 5,80 m4
DtCORFLfX 16.00 m1
PISO ANT OERRAPAN-
TE 17.00 m»
PAPEL DE
PAREDE . 18.00 m*
CORTINA
VERTICAL IB.OOm»

Cokxutçio qiMis
222-3108
222-6937.

Paulo Robarto
MARCENARIA • Em geral,qualquer tamanho o rmxkslo.
acabamento em patina, deca-
pa. reairwi 58^3617
MAftCCNARIA • EaecutaaeftoC medtda Armários, eatarv»ee. oozinha e outroa Fa*e-mos e eaecutamoa projetos dnarqu4tetura Contato» cJ la-maei Tel JtJOMòa

FESTAS INFANTIS
Tomas Disnoy o outros.

Decoração de bolas/tôc-
nica armtrKana.

Magda 288-2065

ACEITA-SE
ENCOMENDAS
D« doces o salg#-
dos PromoçAo boto
do noiva a portir de
HS 250.00

Tratar
2B8-2947

NOVIDADES EM
DECORAÇÃO

P.sos Ant Ckrr.ipan.oi
imllsnto stntocos ou mAr-
moros, papei do parede,
potsionas o mu.to mais

Temo) o menor preço.Orçamento
som compromisaa

ligue: 732 9499

PAPEL DE
PAREDE

PROMOÇÃORo*o com 5m* a paita de
R4 15.00 (cotocadu) T^
petet. p<*oi p«ntoras em
qrral Lmxxua de papoíde partHle com produtoimportado L*gue a com-
provr' PtantAo ao» do-nuiHios
Tei. 7ae-aaea

PAPEL
PAREDE

Nacional e tmponadoMar» barato que ptntura*Coíecào D«nav paraquarto de ctmoce*Tapeta» e Cai p«t*tOrçamento qièti»
506-7963.

aeeeeeeeeea,
f COMPRO TUDO
È 242-0416 ¦Ksrom. tmH CD « atina HMrada MÜIC.
aaaaaaeeeee

k Bebidas
fe Comestíveis

©OW 0*A - Oftiaí ca*%-rnnm to» Co»ne<r« «ma c*«tade «S8000 e e**»ie «w mH$t<J0C E*«f#gemo» •*-» »oOo
«»^o «fS47tvX7^3S»

Festas e Buffets
?(Artigos e
Serviços]

EQUIPE ORAGON
SOM & ILUMINAÇÃO

s E»ww>s<iLS
Ligue 577-7198

580-9137
Wa*ht nctofi

Buffet de
Tere;»niwi TranmTudo p/ »ua Insta TekH«u.77í-2tó?

CESTA LUXO • ?3 bpos. culòda manhA. erpttca. cervwiaTraga aua K»e»a e no» e«»-cutamoa Aceüamo* ttcfcel Adomtciuo Tel. W0C044 a tar-de
iMAOf M SECRETA . Fltm»
qem c/«ntr«viitaa. caracter»*.Mgondaa^letloa a partir MS
80.00 AHigu«4/teiA(> MS
Í00.00 Parcwlamofk Tel 5W-?a»
SOX« PWOFISSIOP4AL - f uma-
ça. IKjminacáo robohíada p/leataa mlantta. ti ano* ca»amantoa, ahow*. deat»»e* Fa-femoa ornamentacAo. legu-ran<a Te4 M?*47?/Mío?a?^ Mtaoaa

SINTECOPrjAvii^arKx DÍSCOIARACAO tratamento prdia*. apè<ac*o mamaPagr »at«Hado 0»c>mwoto » compromnao
2SO-BOOO

SINTEKO UNIÃO
ZONA SUL

A p»mr d. Rl S.OOm'
» Ca-

l^etKlo • Aptica-
çAo »m potiuretano

Oi-scokKaçJo es
poctat
Promocèo iméver.

•cima d» 80m-.
TiLiaaa-aase

KCORACÕtS OOABA • A»-
tatme-ee todo t»po de ea**a-i Faftricemo» pre^come^Capa» eoftma* etc Cmcouro tourvú» • leodo Orçae»e»*io V comprometo ??V7S?7
IAK SA.VA - WaoueacAo e De
ccacAo Patma Oecapa P»a-
(ura marmortrada vem«j po-»>w»etano M5 ato* de bo*nlam^ot Pafarwenlp »ac«rta
do Tratai c Edao« W^5'W
LAVA-St - taeMrt nutaft».tarparn e pe«nA>a banem deautomowi Tel 20S' 114
PAP1L PAflf OE * Em promo-cAo partir H5'8 0Cv roto C't0matro» SacKK»# e »^iponado.
PHo* pm geral, prr^e» de
ccr^et. carpem Oca^e-»tosem comeram*»© C^»a Wau • 
Pinturas s Mmi0^mpa»ro atatrec»>ía. a*Na>
co Reata^acAO de mdw*s.
$aj3tfe«me*«io laccA. a
eâo. oAt^a C*p »*r PS
Uorma Ltda 3ÍW»* .TKJ-

SERVIÇO MARCCNAHIA - em
gorai locluUvo conserto».Trabalho com reterAnc*a» T.
761-8208 Ooei Orçamentosom compromisso. Ret*J4n-oa própria

SINTECO
MINBRAL

R$ 3.90 o m'
T*kfaxi 263-1563
Pintura* em geral

MARCENARIA
Ouroptso-Formlpiso

IPolimentoem padras I

BARHAOUINHAS ILUMINA-
DAS - Mot-dog. batata Inta.
piI2A, pipoca SomCD Tel
5803158

BAW SOU
I TWIU a SmtmüU
I iluminação, filmaoimI
I TELÀO, TeCUUNSTA I

I BANDA PISTA JUDAICA I
\mmUMO WAJNTRAUB
256 1644 / 236 5185

SWTECO • PoimrMâno r>o(t-
monto em pedras d resma.
descokxaçAo. sinteco a cores.,
pintura em geral, envelheci-me Mo de lafotâo cotomai Cl
apticacAo de resina Orca-mento sV eompromiaso Tets
WW» JJ3-Ô606 a

SINTEKO UNIÀ0
ZONA SUL

ApwtirdaRt 5,00m'
Raspagem * Ca-

lafetaçèo # Apl.cn-
çào em potture.anoDetcotoraçAo ei-
pecial
Promoção imóveis

acima de 80mJ.
t*u taa-aaaa

Sintoko Poliuretano— OescotoraçAo/potlrmintomArmore. tratamento pedia»,lajotôe» dech 785-3W1/2»-0083 Pinturas, retormas Mai-
ceneéro-gasso Eqo*p<? espe-
ciaJiiadu em banheiro, eon*nha telhado
SINTEKO uSiÁo ¦ Zoo« SuiA pari ir de RS 5.00m' Raspa-
gem, CaletetacAo. Apnca<ao
em potiuretano. OesootoraçAoetpeoat PromocAo tmôvws
acima de 80m* T ?Nt MM

SUPER
SINTEKO

AplicaçAo de vem./
poliuretarKx polimantoem pedia SAo ThomA oardòsia Orc:»«Tu»niosem comprom»»»o

288-0857
Barbosa

F

Plantas
Jardinagem

GRAMA BATATAIS 1,50m:
TERRA ADUBADA J5.00m
Fornecemoi. Plantamos,

E»ecutamo« jardinsTemos grama: Êimeraldê
S. Carlos. Estéreo.Ar». Praia
e Argá. E&pandid.

331-1876/331-8477
JAItOtMPlAN PAtSAG>S*40 •
Projetos. Qramados. JM&M,Smos Jard^eiias. íHa»na»0»namema«t. I»uiilera* Re*formas ManutencAi? R»i.dénc<as. Condomtnws. tm-presa» n?<XMV•7>3978 At sábadosHK>m<
POÇAS Dl Auvonis - t>*-cucao. ma^wiençAo de »ar-dtnv gramados Tel J4#«7Í/1Onandw a
KW » ABVWirs ¦ Commotos se» m e eou*pama«aosd» segurança ServKo rap»doSomr# bewro» do R«o Tralar tal ?394*6? Sò^a •

Animais
Domésticos

COCAIR SPANf i. . f.mo35 «as. laranja h#Ao e doidos. paia c*! pedigreeMia
Dr. Paulo
Bruxellas
Te» aW S*S7'

raor»e. p»»gn>e
aornãn

ELAH Onde era0«3» #*3»

|L Utensílios
f Domésticos

¦MBeesraarrag;
IIPOM

Estética e
Cosméticos

APftENOA R AND AOL M • For-s.noco tormuU e apOstüaw darv.
do dicas S0 para mulharns
aos sábados ?85-3389# 283-5885
E5TCTICA - Piodutos E<teR/epechi. limpe/a de p<»iii«>m aplicação de lititing reiu-vonecedor e maquiagem stv
ciai so paia muihertt» aos sa-bAdoa 285-3389
PROCURA-SG — 100Pe*!H>a».
que queusm perder de 5 a to
Kilos. neste mAs ítovo piodu-to levolucionàrio I00S natu-rat Consulta gratuita Tel ?55<4502

Confeccões

' BRINDES EM V
GERALCwnrutn. cjM.n, régui

chavauos. folhmhai e caten-
tftnot. bnnòi» tm gwai
gos > tantik» Rui C*<rA 8S-C«ut -P djí«nd«r»

T.V»ta* 234-3432. „

NOIVAS
Sensível sporl t.no
VostiOo novo »ot> modidA
compHtto
A partir tíu RJ 150 00

Fábrica 605-4Ô21
a A551 vi HDf Jfl - CWV vsta
quem qu«< comprar7 ps'*
quem quer v«mo*r» 010023 M0QAnuncie por teiatone de f a8* teea para todss aa eo<ciíe»ale as tin

F
Instrumentos
Musicais

A Artsom Pianos -
Compra e vende cauda arm

modernos Facilita se R
Dias ferreora, » Lebton •
let 2W-Í790
A Artsom Pianos
Compra e ver** cauda arm
ap modernos Facurta se R
Oas Parreira, 00 Lebto^
2W-279I 

Tel

A Beethoven
Pianos novos e usa«vs f ac
paq vdo com R R *; nueto.
390 Centro N*o»emhhal «*32—
5208^22 2^1 
PAOIICUIAH .tht» •
1'4 o>* ca^a marca R*»
çt**nn Tratar TiH Com«rc*al"
3?2-2#SV Re*»de**'al 242-_
MCO P^erre
VtOLONCEtO — Cor4e««ona
dc p/ Lumier toeal p» eucia»*-
tes RS 1200.00 Th aot 92*4 .
Roíison

Vídeos
Fitase Jogos

AIDIR TftOtS RS
t V» Z&WCA W«KWtt
OJ1», u WII ÍO-ISOOT J«V
S550 .'i"%itaa-COn»erS^» * ^ A^COO* »C-ACÔ€ S — W
AK*til Estrangertas RA15Í-
CAM Transte*á^r aj, r»ma%
SSupe»Animl8mm>5mm Au-dtov»ua»s ^»a»*3e<K. a»setf»F-«magens P»o*^s«o^a?s
to»ac6»s r*dac^(«S Oup««:e-tAo, C^age»» Dut^agen»,tege^dagens ^(«toqra^aa de*vn>K»taa Te* ,'tPt)2>5-A054 "
VÈPWDO Conjunto 'o* «*^>s4or#s pa*a Y»dee lt>ca^ora Rf voooo Ta« «,
VISOOPACOn
RS<
VfNDO ¦ P»r«et?» <*»» *deoSa«ro RS 300000 e u*a d»ívauit tw proweto «C RS "
1 000 00 Tratar O A^eec lei

Turismo

í>
Antenas
Parabólicas

ÃRnmssi
I PARABÓLICAS |
jVBCAS ( MSTMACÔCS iüÉfcí

COIETTVAS E yCl\INDíVIOUAtS £jé,\
ma.:392-603S^;:

IX)MINGO, 25 nr. AGOSTO DF. 1996 CASA JORNAL DO BRASIL 
y

¦ IBIE

(tYyY/IREDE DE protecAO
ITTTT Pmlni*0 'W1> vwidu. /WMJAI, iraa

dasMVfo. ptay quadw. etc Judos
Mill opp5esd»CO(M khttnel rouitanta . dunlvdtlYYYYrl Orv VcomprooHuo Oamos laMnalti'
P 293-6134 FIX REDE

SINTEKO UNlAO
ZONA SUL

Ap.rtird.Rt 6.00m-
Raspagem * Ca-

latotafio # Aplicn-
Cio em potturelanoOescolora^Ao es¬
pecial
Promo^So Imdvois

acima de 80m'.
tail aaa-aaaa
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P/ V PAGAMENTO OU

À VISTA IM COMPRAS

ACIMA DE RS 80,00.

VENTSLACAQ

MASTER SYSTEM
COMPACT

SAÚDE

UTILIDADES DA C

UTILIDADES COZINHA

FERRAMENTASalumínio polido C/ANTIAOERENTE

CARRINHO CROMADO
PARA OELADEIRA

PURIFICADORES E OZONIZADORES

JORNAL DO BRASII
CASA

Nintendo*

FÊNIXVocê mesmo podeinstalar como sefosso uma smpi»tummáda. Em prelo,orancooudouado
Avista 44,99

VENTAÇO S&àiNIncw chave parawerttoçào o euusíáoPasé^açoiaqijaaooDsporavd on branco ou arza
A vista 29,99

. SUPER SET C0U MTERNATKMAL
SUPER S0CCER OELUXE

A vista 324,00
Raf MEGAKiTtilConlrotes p/ correntinhas. Pas

revorsivois e garras douradas
Disponivol em branco ou preto
A vista 49,99

Conaokis compact d dsslgn xvoluctonaita.Vem com Sonic na memória
A vista 144,90

os auua aaioa ..eoaoí wo^íf^H
1 y\ A. nmiAts auosk_\4-\Uaj2í1s3

. SUPER SET COM
MARIO KART

A vista 324,00

. MEQAKITIll
Comotooac|M>«1 msuk
* supof |ogo 50NIC 2
AvisU 229,00

. HIPER KIT III
Conso+o compteío
? 2 joyiMa » super
Pqo MofUJ Kombal Ift.
A vista 339,90

.C/SUPER MARIO
WORLD

A vista 239,00QUANTUM
Inclui chave p/ ventilação
o exaustão. Pás dupla lace
(so madeira ou madeira
com palhinha). Disponível
em branco ou preto

A vista 38,99

MESAS PI INFORMÁTICA
METAL UNEA

. MESA ROMA STANDARD
P/MICRO E IMPRESSORA
A vista 38,90

TRAVESSEIROS ANATÔMICOS JGESíid^aríSoncifrírií rinra^a ShAI
MiomniK.doinitcaus, BBBw•• í. ^ ra^tttnicornbiirioirBncQi. ^Bii

p/ fnmú)\r<Knnm*i «mtonçfmoi»"
^ ii^için ™ms . auijocm

A vilta 29,99
„. OJ 3a

NEBULIZADOREStvnam o cotfMwiB perigoso da» nebukíiiçées deentergéncia em ambutatórios, eliminando o nsco
do exposições climáticas e contaminações.MESA ROMA

LUXO M MICRO
E IMPRESSORA
A vista 44,89

.MESA
NÁPOLIS
P/ MICRO
A vista ?3,99

MOBIL-AIR
C filtro 1 ano de garantui
A vista 49,90 APARELHOS DE

PRESSÃO DIGITALRo> ROMA LUXO

STERILAIRbwfciovaour«iòucwusduiwg»respmonas. Eknra Iict/oL lungoi ndo • boto.
A vista 42,90

omnonÜLTRÃ-SONICÕ
US 800
2 anos d» gaitrtu
A vista 89,90

TELEFONES SEM FIO INALAMAX
D profeMor térmico e >níKV«j*ja
o» nivoj regulável Bivorr
A vista 65,90

Rei OMBONHEM-40X.C/10 MEMÓRIAS 0EReOscagem rápida comapenas i loque, tur^OnwsomaMai de atendmeoioetnüanjby.Hamudtbawia(Tica.«>c»(k!<d»tora de ücarCT, t«enatecarrogâvel de torgadurarão lofieoupCiií.
A vista 89,99

. UNI0EN CT-301Funções rodai e ftash
Muitfrequenoal e decàdco
Baiera de longa viu.
sistema detetor (temidos
ecòdgodtiegurança
com ?56 comomaçôes
A vista 99,90

.SUMPRESSURE
AvisU 49,99 . OMRON HEM-492 C

AvisU 59,90FITAS DE VÍDEO VHS

isra rc,w jk a

18,M 
-28,

0.34 W

A partir de
Ref UfüDCN

. FONECOM, MAGICTEL.
TEUART, BOATE OU KLC0N
A vista 19,99

TELEFONES DE MESASUPORTES P/
TV E VÍDEO

Re» S/DIOQUEAüOfl

. FONECOM OU MAGICTEL
C/BLOQUEAOOR

O sntema de tnqueio <«>vm doctwtve Residenoai ou comerciai
AvisU 25,99

A partir de 14.99

BALANÇA
P/BANHEIRO
Corpo de aço Gertrtüe
seu peso c/pr*&*io

ROUPEIRO P-1M 57 cm. Iara¦Mcmepml W cm cesto «
roupas
Capacidade
prs&MnK

« 15,M
Opiewserelemaom*). MAX4S0 eMUlTlVtSAO ARMÁRIO IMClumaMln»l) *4c«« («• H<n

ARMÁRIO PmC.!Cf*»'B »VÜ -
lr}44aet pdi)*aa.
A vista 39,99

ESCADA C/5 DEGRAUS
degraus revwadu cot boratfye p«s antktamipantM
AvisU 29,99 RELÓGIOS 0EPARE0E0UARTZ,

HERWEG. HALLER. BEGUELM OU BEU.S
A partir de

3i9è*29.37 *
ARMAR» A-1Ci2t>W«<si U Mcn.vi 50tn

-Í6.96 '
GUAR0ARÕÜPÃSÃ2Al IMcrn.U^ Wcn• pfd 50 cm
AvisU 49,99CONJUNTO

ÀFRtCAUARUICOC
OupUcamada

arMOfnmpotómro:
• PoVn tampa

eív^mma»
coawttrlpao

MAMIICOC
A partir de 14,90

PANEUS
DE

PRESSÃO

¦ C/8 PEÇAS
swcwDewesstó

AvisU 64,90

.C/5 PEÇAS
S' PANELA 06 PWESSAO

AvisU 52,90

.a 6 PEÇAS
CrMWUOtWÍSSlO
A vista 74.992,5 LITROS RS 14,90

4,5 UTR05 ...RS 17,90
7,0 LITROS RS 22,90
10,OUTROS. RS29,90

SHOW DE
FURADEIRAS

. IMPACTO SWGERir«i5 # ftxatot Ctem o » mruxírtjrjó/ii:*a*aW LefâCi^: * cr? na"*KX i rtprjqn' n % jrruAvisU 49.99
visU 44,99BOMBAS SCHNE1DER

Peça* rtemas em metai ww
muerto OrarMMdwaUdede

FURAOEIRA
230 W

nsoxitaMsn
kzrçtri smavei BOSCH

| CENTRÍFUGAS | AUTO-ASPtRAWTES 1
. 1/4,1/3,1/2 E1 HP
A partir de 129,90

CARRINHOS PI GELADEIRA
Suportm cl rodiíK* gvalúnoa neto^adoi PI g#ato«a.

H^Jo, etc R«gut4iv«>a e dosmontáve*v.

JQ9QSPEBRQÇA?
PI MADEIRA A

IMPACTO BOSCHPEÇAS AVULSAS C/ ANTIAOERENTE
MARMICOC, MARPAL OUTROFA 3/8" MOO. 447

CmMnMianl2 traí &rw > pe*. af: 31ty*«y i nrtr*enltnttitns
A visU 84.89

.1/4.1/3,1/2 OU 1HP
A partir de 88.99 A partir de

. EM EPOXI PRETO
A vista 34.99

. CROMADO
A visU 49.99 WCONCRETO

A partir de

3 
99

y cada

¦ P/AÇO
A partir de
CS 99

cada~CU!QU0IUaK0CV2l
Avista 15,99

IfiTBMS í^iama, PM(EUSN'1S.1IE20
A partir òe
O 99
5^5 cada

LAVADORA DE ALTA
pressAopartner

*set 0a pca «cl eeartwwK »jj• mi&ço dMfpe^ta^c«rc«.piicnts
MmMm.it AonMrttl*v>
«fta-*«M»Oim*c P-"MI«xar«»;
Pwíe mar» *1J4C «r*

SPRWGOZON
A visU 39,90

O 39

COMPRESSOR DE A vista 249.90
AR JET MASTER II ÊÊÊÊK
Ptaaolé de pi«ra oon

SUPER NEOZON
Avtsu 49.99

WATEROZON
AvisU 54,99

AvisU 279,90.WATEROZON
A visU 69,99

3X1 ATM
A visU 79,99

.2X1NEOZON
AvisU «9,99

JUIZ DE FORA, CAMPOS,
REGIÃO DOS LAGOS, REGIÃO

SERRANA E VITÓRIA

LOJAS ABERTAS NESTE DOMINGO
Via Parque-Piaza Niterói-Nova América

(das 15:00 às 21:00 h).

RtO E GRANDE RIO
Ct&TO POR ENTREQA RS 4,00.

n


