
MT — Roberto Castro/Ag6ncia Eslado

dc. para da mcnto da Camara, o TCM deu
rccleigao. Motta

dc Riotur,
do cm 1998. "0 licitagao. 0

que do
Fernando pcrguntou"Ele nao foi eleito pcla populagao." (Pagina 2) cumprir a lcgislagao. (Pagina 16) 
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Rio ganha Motta Riotur 
94

hoje sen Polo 
|J.I at> tin

0800-11-5700

SALÁRIO MlNIMO (setembro) RS 112.00;
DÓLAR: Comercial (compra) RS 1,0161. Co-
mercial (venda) RS 1.0169. Paralelo (compra)
RS 1.025. Paralelo (venda) RS 1.035: Turismo
(compra) RS 1,0206, Turismo (venda) RS
1,0214; TR: do dia 02.08 a 02.09 — 0,5955%:
TBF: do dia 29.08 a 29.09 — 1,8672°o, UFIR
(setembro) Para IPTU residencial, comercial
e territorial, ISS e Alvará — RS 0,8847.

Assinatura JB (novas)....
Outros estaóos/cKJades (DDG)
Atendimento ao assinante
Classificados
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Em campanha no Morro de Mangueira, Miro beija Ivete Costa, irma do mestre-sala Delegado
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a vencer

No Maracanã praticamente
vazio, o Flamengo venceu o Atlé-
tico Paranaense por 1 a 0, gol
de Fábio Baiano aos 18min do
segundo tempo,'- interrompendo
uma seqüência de três derrotas
consecutivas. Os outros dois clu-
bes cariocas que participaram da
rodada de ontem do Campeonato
Brasileiro empataram. O Botafo-

go não passou de 0 a 0 com o

Palmeiras no Estádio Morenão,
em Campo Grande, Mato Gros-
so do Sul. Em São Januário, o
Vasco fez 1 a 0 aos 40min da
segunda etapa, através de Pi-
mentel, mas permitiu que o
Grêmio empatasse nos descon-
tos, com Paulo Nunes. Apenas
5.974 pagaram ingressos. O São
Paulo assumiu a liderança isola-
da do Brasileiro, com 14 pontos.

FUNDADO EM 9 DE ABRIL DE 1891

ESPORTES

Flamengo

enfim volta

EEH

Americanos decidem título da F Indy

Dois americanos brigam dia
8 pelo título da Fórmula Indy,
no GP de Laguna Seca. Mi-
chael Andretti, que venceu on-
tem o GP de Vancouver, tem
128 pontos, contra 142 do líder

Jimmy Vasser. Em Niterói,
Alexandre Herdy ganhou o
Ruffles Big Wave, primeiro
torneio com período de espera
por ondas grandes do calendá-
rio oficial de surfe do Brasil.

Tucano lidera em

Belo Horizonte

O candidato do PSDB à
Prefeitura de Belo Horizon-
te. Amílcar Martins, aparece

pela primeira vez na lideran-

ça da pesquisa JB-Vox Po-

puli, com 22% das intenções Pg$quí$3
de voto. Os resultados apon- jg _vox popu|j
tam uma disputa acirrada na ~

capital mineira. Logo atrás do tuca-
no estão Virgílio Guimarães, do
PT, com 20%, e Júnia Marise, do
PDT. com 17%. Ontem, os princi-
pais candidatos a prefeito do Rio

intensificaram suas ativida-
des para atrair o eleitor. Mi-
ro Teixeira (PDT) passou
quatro horas percorrendo as
ladeiras do Morro de Man-

gueira, ao lado de compo-
nentes da escola de samba da
favela. Já a maratona de Sér-

gio Cabral Filho (PSDB) foi uma

carreata de duas horas e meia na
Zona Norte, e Luis Paulo Conde

(PFL) percorreu cinco bairros
da Zona Oeste. (Páginas de 3 a 7)

Rio ganha

hoje seu Pólo

Audiovisual

Será lançado hoje, na sede da
Firjan. o Pólo Audiovisual do Rio
de Janeiro, um conjunto de medidas
em níveis federal, estadual e muni-
cipal que pretende fazer do estado o
principal cenlro produtor de ima-
gens da América Latina. O pacote
prevê incentivos fiscais para empre-
sas e pessoas que investirem em fil-
mes ou vídeos, financiamentos para
a recuperação de salas de cinema e a
criação de uma escola de formação
profissional para o setor. Os minis-
tios Francisco Dornelles, da Indús-
Iria e Comércio, c Francisco Wcf-
fort, da Cultura, são esperados na
cerimônia de lançamento. (Pág. 11)

'Tieta' agita

de novo Picado
Sônia Braga, Jorge Amado, sua mulher,
Zélia Gaitai, e Cacá Diegues (à direita)
festejam a projeção em praça pública de
fim ilo Agreste, que atraiu 5 mil pessoas
a Picado. 110 interior da Bahia, onde o
filme foi rodado. Entre os espectadores,
inúmeros figurantes vibravam ao se
reconhecerem na tela. (Página 6)

DANUZA

A mulher traída
e a sua vingança
não consumada

Página 6

Os pródigos filhos
de Monteiro Lobato
Tese de doutorado de José Roberto
Penteado revela que dois terços dos
brasileiros que têm entre 48 e 61 anos e
formam a elite cultural, política e
econômica do pais sofreram influências dos
livros infantis de Monteiro Lobato. (Pág. 1)

Motta ataca

Itamar na luta

pela 
reeleição

O ministro das Comunicações, Sérgio Motta.
deu sábado à noite, depois de assistir a uma peça
teatral em São Paulo na companhia do presidente
Fernando Henrique Cardoso, a resposta do go-
verno ao encontro da semana passada entre o
ex-presidente Itamar Franco e os presidentes do
Senado, José Sarney, e do PMDB, Paes de Andra-
de, para articular a rejeição da emenda constitu-
cional da reeleição. Motta ridicularizou a preten-
são de Itamar Franco cm se lançar candidato á
eleição para o Palácio do Planalto cm 1998. "O

Itamar é aquele que foi vice do ex-presidente
Fernando Collor?", perguntou aos jornalistas."Ele não foi eleito pela população." (Página 2)

Riotur em 94

Aldeia Cuicúru. MT — Roberto Castro/Agência Estado

já 
contratava

sem licitação

O Tribunal de Contas do Muni-
cípio (TCM) arquivou um processo
contra a Riotur relativo ao cama-
vai de 1994. Na época, a empresa
oficial de turismo da cidade con-
tratou, sem licitação, a firma pau-
lista Ipasa, que instalou as roletas
do Sambódromo. Segundo o verea-
dor Jorge Bittar, do PT, presidente
da Comissão de Finanças e Orça-
mento da Câmara, o TCM deu
apenas um puxão de orelha na
Riotur, que acumula várias denún-
cias de fraude à lei de licitação. O
relatório do tribunal advertia a
Riotur para, 

"em casos futuros",
cumprir a legislação. (Página 16)

Picado. BA — Aristides Alues OPORTUNIDADES

Um lugar difícil

nos shoppings
O aluguel mensal de uma loja
pequena num dos 17 shoppings em
construção no Estado do Rio está
saindo por RS 1.800. Quem optar
pela compra precisará de RS 130
mil. preço de um apartamento
confortável na Zona Sul. (Pág. 14)

? O ministro da Justiça, Nél•
son Jobim (à esquerda), tomou
banho de lagoa sábado, junto
com o presidente da minai, Júlio.
Gaiger (ao centro, nu), e índios
da tribo cuicúru. As autoridades
foram ao Parque do Xingu, em
Mato Grosso, para participar da

festa do Quarup. Como o minis-
tro exigiu que os assessores afas-
tassem os fotógrafos, suspeita-se

que também ele estivesse com-

pletamente despido. (Página 7)

O seu carro tem seguro

de vida. E você?
Boston Lite*. O seguro de vida
completo. Cobertuiâ de morte
Ipentál e natural, invalidez e gbtros.
Válido em qualquer parte do mundo.
Valor assegurados até USS 2 milhões.
'Garantia AGF Brasil Seguros.

BANCO DE BOSTON
Atendimento de I ' classe
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MARCEU VIEIRA

0 trem de verdade

e o trem da eleição

A 
30 dias das eleições para prefeito, dois trens estão
apitando na estação da campanha no Rio de Janeiro. O

primeiro, moderno, chega pela linha municipal. O segundo,
velho e esbodegado, vem pelo ramal do governo do estado.

O trem moderno atende por HSST. sigla do nome com-

prido de um expresso flutuante japonês que o prefeito César
Maia — padrinho do candidato do PFL, Luís Paulo Conde
— deixou para anunciar em plena temporada eleitoral..

O outro é o cacareco de ferro e lata que saiu dos tftlhos

quarta-feira de manhã, numa estação do subúrbio carioca.
Patrimônio do governo Marcello Alencar — patrono da
candidatura do tucano Sérgio Cabral Filho —. o trambolhão
desgovernado feriu uni trabalhador, deixou outros milhares
sem transporte e forneceu argumentos a uma Comissão
Parlamentar de Inquérito que se ocupa, na Assembléia
Legislativa, do sucaieamento da Flumitrens, a companhia
estadual de trens urbanos.

O trem moderno, com suas virtudes, é só projeto. Custa-
ria RS 1.2 bilhão. A maior parte do dinheiro, dizem o

prefeito e seu candidato, seria financiada pelo Banco Intera-
mericàno de Desenvolvimento, BID — que ainda não foi
avisado disso.

O financiamento, como o trem. ainda não existe. Por
enquanto, é só visgo pari pegar eleitor. Ou. parodiando o

prefeito, só factóide.
O irem velho derrapou na linha um dia antes de o governo

do estado divulgar um megaprojeto para entender o metrô a
Barra da Tijuca. reduto da fina-flor emergente da cidade.

O trem novo escorregou na curva eleitoral, flagrado pela
constatação de que o BID. de acordo com seus funcionários,
sequer conhece a idéia de César Maia. E dificilmente aceita-
ria financiar um projeto para beneficiar classe média c classe
média alta. público-alvo do expresso japonês César-Conde.

que também ligaria a Barra ao Centro do Rio.
A esta altura, nem o mais otimista dos militantes anti-Cé-

sar ou anti-Marcello duvida de que há dois candidatos fortes
na disputa pela prefeitura carioca. Um é Conde: outro.
Cabrai Filho.

Conde é o candidato da prefeitura do trem eleitoral.
Cabral Filho é o candidato do governo que. no tempo
futuro, conjuga um metrô até a Barra e. no presente, é
responsável por um trem cacareco desgovernado.

Quis o destino que os dois trens, o velho c o novo. o
César-Conde e o Marcello-Cabral Filho, lossem assunto no
mesmo dia. Enquanto um saía dos trilhos no subúrbio, outro
era anunciado com pompa,
circunstância e factóides pelo
prefeito.

O governador não é culpa-
do pelo acidente. Há meses ele

próprio denuncia o estado las-
timável da Flumitrens e se diz
empenhado cm recuperá-la.
Tampouco César Maia. aben-
çoado pela aprovação da
maioria dos cariocas. O problema é a emoção eleitoral que,
cm sua sazonalidade, contamina os políticos com o vírus do
exagero.

César Maia se elegeu prometendo levar o metrô ao subúr-
bio da Pavuna. Vitorioso, também ligaria os extremos da
Penha e de Jacarepaguá por VLT. o bonde moderno. Está
terminando o governo sem ter feito coisa ou outra. E
refazendo promessas, agora de um trem japonês cheio de
borogodós.

Seria precipitado julgar Marcello, já, por suas promessas
de campanha. Com um ano c oito meses de mandato, ainda
lhe restam pouco mais de dois anos. Mas, candidato, a
recuperação dos trens urbanos era sua prioridade. Metrô até
a Barra. não. Virou agora, a um mês da eleição.

E enquanto governador c prefeito divulgam seus trens de

papel, que só existem na frieza dos projetos, um trem de
verdade perde o rumo. vítima da falta de investimentos que.
cm campanha eleitoral, um e outro prometeram.

O trem de verdade, que sacoleja lotado todos os dias com
centenas de cariocas dentro, mereceu nota média de 3.6 em
recente pesquisa com 2.230 passageiros, feita pelo instituto
Gerp. O trem de verdade — Marcello. César Maia c seus
candidatos sabem — é sujo e malcuidado, na avaliação de
52% dos que nele embarcam todas as manhãs.

Na confusão do trem desgovernado de quarta-feira, mui-
tos trabalhadores, segundo relato de quem tá foi, não tinham
dinheiro nem mesmo para voltar para casa Com pena. PMs
chamados para conter o principio de revolta chegaram a
tirar do bolso um trocado aqui, outro ali para socorrer os
mais aflitos.

O expresso César-Conde é trem-fantasma no BID. fonte
de onde prefeito e candidato dizem que vira o financiamcn-
to. O metrô Marcello-Cabral Filho até a Barra e sonho para
o ano 2000. conforme o anúncio oficial. F depende, segundo
o governo do estado, de parceria com a prefeitura.

Em linguagem de eleitor comum quer di/er: só sai do

papel se Cabral Filho ganhar.
Dizem as pesquisas que, hoje. o carioca tem apenas duas

opções viáveis de voto. Ambas levam á Barra da Tijuca.: A
diferença é o meio de transporte.

Quem quiser chegar lá de metrô, vota em Cabral Filhq|

Quem preferir o trem empombadào de César Maia. vai de
Conde.

Um trem é
velho e

esbodegado; o
outro é

moderno e
cheio de

borogodós

iMotta ridiculariza desejo de

Itamar de voltar ao Planalto

¦ Ministro atacou o ex-presidente por participar de articulações contra a reeleição

LÁSZLÓ VARGA
são PAULO — O ministro das

Comunicações, Sérgio Motta, ridi-
cularizou as pretensões do ex-presi-
dente Itamar Franco de se lançar
candidato à eleição para o Palácio
do Planalto em 1998. "O Itamar é
aquele que foi vice do ex-presidente
Fernando Collor?", perguntou aos
jornalistas, na noite de sábado, de-
pois de assistir a uma peça de tea-
tro. em São Paulo, na companhia
do presidente Fernando Henrique.
"Ele não foi eleito pela popula-
çào". afirmou, minimizando o po-
der político do ex-presidente, subs-
tituto de Collor após o impeachl
ment.

Motta aparentemente está deci-
dido a entoínar o caldo do já frágil
relacionamento entre Fernando
Henrique e Itamar, que reuniu-se
na semana passada com o presiden-
te do Senado, José Sarney (PMDB-
AP), e o presidente do PMDB.

deputado Paes de Andrade. Na
pauta do encontro, uma estratégia
para barrar a votação de emenda
constitucional para permitir a ree-
leição do presidente. No último dia
30, Fernando Henrique já havia fei-
to críticas veladas, cujo alvo seria
Itamar. O presidente chamou de
"pobres de espírito" os que sào
contrários à transformação do país
e ás privatizações. Itamar, Sarney e
Paes de Andrade haviam assinado
no dia anterior nota condenando a
privatização da Companhia Vale
do Rio Doce. prevista para o início
de 1997. O ex-presidente ameaçou
não assumir o posto de embaixador
na Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA), em Washington.
Estados Unidos, caso ficasse con-
firmado que as críticas eram para
ele.

Anteontem à noite, Fernando
Henrique evitou fazer criticas ao
ex-presidente. "O Itamar não volta

para o Brasil, não. Ele está muito
feliz lá em Washington", declarou,
pouco antes de assistir à peça Lcs
Fròres Zènlth, do teatrólogo francês
Jérôme Deschamps, no Sesc An-
chieta. Fernando Henrique, que es-
tava acompanhado da primeira-da-
ma Ruth Cardoso e de dois casais
de amigos encontrou-se com Sérgio
Motta no espetáculo. Foi aplaudi-
do pelo público do teatro e mais
tarde jantou no restaurante Massi-
mo, um dos mais caros de São Pau-
Io.

O ministro Sérgio Motta voltou
também a fazer criticas pesadas ao
prefeito de São Paulo. Paulo Maluf
(PPB), possível candidato à Presi-
dência da República. "O Maluf é
uma ameaça para o Brasil. Ele esíá
ligado aos períodos mais negros da
história do Brasil", declarou Mot-
ta, referindo-se ao regime militar. O
candidato malufista à prefeitura
paulistana. Celso Pitta, lidera hoje

as pesquisas eleitorais e pode se
eleger no primeiro turno. O senti-
dor José Serra (PSDB), que tem p
apoio do Palácio do Planalto, está
em quarto lugar.

Para Motta, Maluf é "um lobo
assassino vestido de pele de cordei-
ro". "Espero que a população de
São Paulo tire a máscara dele e
impeça a eleição de seu candidato,
assim como no passado o Brasil
impediu a eleição de Maluf a presi-
dente da República no passado".

O PSDB vem enfrentando séria?
dificuldades em eleger seus candi-
datos em cidades como São Paulo e
Rio de Janeiro. Num ato falho.
Motta disse que o partido 

"está

muito mal" nas campanhas eleito-
rais. Mas imediatamente corrigiu-
se. "Estamos indo muito bem. De-
vemos eleger 800 prefeitos no país",
declarou, admitindo problemas em
alguns municípios.

Líderes 
querem 

rever 
posição

Limariranço
HRASiUA — Os líderes do

PMDB no Senado, Jáder Barbalho
(PA), e na Câmara. Michel Temer
(SP), querem rever a posição do
partido de só definir-se sobre a ree-
leição no ano que vem. Ambos es-
tão propondo a realização de uma
nova convenção para evitar que o
partido fique amarrado quando os
demais aliados do governo — PFL
è PSDB — se preparam para acele-
rar a votação da emenda da reelei-
çâo. 

"O 
partido tem que reunir. Ou

o PMDB tem um candidato e nós
ficamos contra a reeleição ou va-
mos falir papel de bobos", afirmou
Barbalho.

Para viabilizar a nova conven-
çâo, Temer terá um encontro ainda
esta semana com o presidente do
Senado, José Sarney (PMDB-AP).
e Barbalho. Sarney ê um dos nomes
cotados no partido para disputar a
eleição presidencial de 1998, mas
não participa da frente anti-reelei-
çâo defendida pelo presidente do
partido. Paes de Andrade (CE). Os
lideres do PMDB temem perder es-

paço na futura reforma ministerial
caso o partido fique numa posição
ambígua diante da reeleição, mas
não querem avançar o sinal sem o
aval de Sarney. "O Sarney é a refe-
rèricia do PMDB e em torno dele

gravitam as lideranças regionais do
partido", afirmou o ministro da
Coordenação Política. Luis Carlos
Santos.

Nos próximos dias. Temer tam-
bém fará consultas para escolher o
nome que o partido indicará para
presidir a Comissão Especial para
analisar a emenda, que será instala-
da em meados de outubro. A fun-
çâo estava destinada ao deputado
Cássio Cunha Lima (PMDB-PB).
mas isto poderá ser revisto devido a
sua condição de candidato favorito
â Prefeitura de Campina Grande. O
relator já foi escolhido pelo lider do
PFL, lnocêncio Oliveira (PE), e se-

rá o deputado Jose Múcio (PFL-
PE).

O presidente da Câmara dos
Deputados, Luis Eduardo Maga-
lhães (PFL-BA), já começou a má-
pear as resistências a emenda da
reeleição no Congresso. A sua
aprovação não è pacífica, mas as
primeiras avaliações indicam que o

quadro não é tão ruim nos dois
aliados mais problemáticos diante
do tema — o PMDB e o PPB. Uma
pesquisa feita na bancada do
PMDB aponta que mais da metade
(55%) de seus integrantes são favo-
ráveis à reeleição e que 29% estão
indefinidos.

REVISTA AMANHA

JÁ 
NAS BANCAS.

V \\

Uma edição

para provar

que 
tamanho é

documento.

GRANDES

A Revista AMANHÃ já está nas bancas. Peça ao
seu jornaleiro ou faça uma assinatura por telefone.

(ligação gratuita)

051.800.2214

Revista AMANHÀ e Coopers & Lybrand

apresentam os 100 maiores grupos, empresas

privadas e empresas estatais do Rio Grande

do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro
quatro dos Estados brasileiros que detêm

mais de 30% do PIB nacional. Os GRANDES

em patrimônio, vendas, lucro, rentabilidade,

capitalização e muitos outros indicadores

classificados pelo VPG — Valor Ponderado de

Grandeza, que mostram a dimensão do

mundo empresarial destes quatro
importantes Estados brasileiros.

revista-
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Divulgação

Cario WredeMiro sobe e desce a Mangueira por quatro horas, Cabral faz carreata na Zona Norte e Conde visita cinco bairros da Zona Oeste

aMafcJ"! rir ii v ~i i»:DEN1SF. MOHAT.S E
URAULIO NETO

As campanhas dos candidatos
à Prefeitura do Rio entraram on-
tem em ritmo de maratona. Nem
mesmo um pé enfaixado impediu
Miro Teixeira (PDT) de passar
quatro horas subindo e descendo
ladeiras e vicias no Morro da
Mangueira. "Fiquei tão emocio-

|ado que não senti nada", co-
mentou o candidato. Luís Paulo
Conde (PFL), por sua vez. foi
maratonista de bairro: percorreu
cinco da Zona Oeste, alcançando
a marca de quase 100 apertos de
tnão. Já Sérgio Cabral Filho
(PSDB) optou por uma maratona
sobre rodas e comandou carreata
de 200 veículos por três bairros da
Zona Norte, em programação que
teve escala numa igreja da Assem-
bléia de Deus. em Madureira. e
terminou em Campo Grande.

Sempre ciceroneado por Dele-
gado. ex-mestre sala da Manguei-
ra, a maratona de Miro Teixeira
começou às 10h30 e terminou às
14h30 em encontro com Dona Zi-
ca, que lhe deu uma camiseta da
escola e em troea vestiu a camisa
de campanha do candidato. Mui-
to bem recebido pelos moradores
da favela. Miro também foi cum-
primentado por Dona Neuma.
que tem na frente de casa uma
faixa de Sérgio Cabral Filho:
"Sou Serginho e o Miro sabe.
Mas. independentemente disso,
continuamos amigos. O coração
da gente não tem política"! disse
Dona Neuma. já vestindo a cami-
sa do PDT. Dona Zica deu apoio
a Miro e depois levou-o para al-
moçar em sua casa. "Sou PDT
desde que Brizola veio do Rio
Grande do Sul", disse ela.

Samba no pé — O almoço
foi o único momento de descanso
do candidato fedetistaf Acompa-
nhado por uma banda de cinco
músicos. Miro sambou ao lado de
Delegado, de 76 anos, e de sua
irmã. lvete da Silva Costa, de 72,
e percorreu diversas áreas da fa-
vela. Na Pedra, onde há um terre-
no abandonado e coberto de lixo,
ele chegou a falar na construção
de uma área de lazer com piscina."Isso foi apenas unia troca de
idéias e não uma promessa de
campanha", esclareceu.

-¦ Em outro trecho da favela, re-
- voltou-se ao ver o esgoto corren-
$o a céu aberto e abraçou a cozi-
Ipieira Solange Diniz, que mora
Mu uni barraco bem em cima do
§i|goti§ Chorando, ela pediu ao

^andidato: 
"Faça alguma coisa.

Ale tira dessa poluição. Cada go-'verno 
que entra não faz nada."

¦JMiro respondeu: "Agora você vai
ver um governo popular." Ao fim
da programação, com o lenço já
encharcado do suor. negou qual-
quer cansaço: "Não sinto nada
disso. Só que a receptividade da
Mangueira foi uma das maiores
emoções da minha vida."

Regime forçado — O ritmo
de reta final da campanha de Luis
Paulo Conde (PFL) pode ser me-
dido pelos números. A intensida-
de das caminhadas eleitorais já

transparece na balança do ex-se-
cretário de Urbanismo, que per-
deu seis quilos em dois meses.
Atualmente, ele dorme cinco ho-
ras por noite. Chega em casa de-
pois da lh e acorda por volta das
6h para ler os jornais antes de ir
às ruas em caminhadas. Nos fins
de semana chega a passar 14 ho-
ras na rua. Ontem, chegou a
Campo Grande às 9h30, seguindo
para Santa Cruz c Paciência. Ca-
minhou durante quatro horas, en-
tre apertos de mãos de moradores
e visitas ao comércio. Cansado,
deixou Paciência e foi para casa.
na Barra da Tijuca. Menos de
duas horas depois, estava em Jar-
dim América, para nova cami-
nhada. Depois, seguiu para Pavu-
na. onde ficou quatro horas.

Até o fim da campanha, Conde
almoçará nas ruas, para perder
menos tempo. A agenda à tarde
não comporta atrasos. Apesar das
longas horas na rua. suas cami-
nhadas não chegam a ser uma
maratona atlética. Adepto de len-
tos passos e demoradas conversas.
Conde percorre cerca de um qui-
lômetro por hora. "Não gosto
muito daqueles atos de campanha
cheios de cabos eleitorais e banda
de música. Prefiro ouvir as pes-
soas. cumprimentá-las e conhecer
melhor os bairros por onde pas-
so". costuma justificar.

A quilometragem do candida-
to Sérgio Cabral Filho (PSDB)
este fim-de-semana foi extensa e
de fazer inveja a triatleta. No sá-
bado. o tucano bateu perna na
Cruzada São Sebastião, no Le-
blon. e depois na Rocinha. À noi-
te, ainda foi até a Praça João
XXIII. em Santa Cruz, depois de
percorrer outros pontos da Zona
Oeste. Ontem, às 1 lh da manhã,
já iniciava uma carreata na praça
principal de Ricardo de Albu-
querque. Foram dezesseis quilô-
metros em cima de um jeep, per-
correndo ainda os bairros de An-
chieta c Pavuna, na Zona Norte.
O veiculo não ultrapassou os 30
quilômetros por hora. Cerca de
200 veículos promoveram um cor-
tejo de buzinas, avanços de sinais
e manifestação popular. A maior
parte a favor. Houve apenas um
senhor que falou cm Miro c al-
guns mais exaltados que gritaram
o nome Conde.

No meio do cortejo. Sérgio
Cabral Filho desceu do veiculo
quase que literalmente nos braços
do povo. Uma mulher histérica o
abraçou como se fosse galã de
novela. O candidato quase levou
um beijo na boca. como ocorreu
sexta-feira cm Campo Grande.
Acenou tantas vezes do carro, vi-
rando o pescoço de um lado para
o outro, que fica difícil imaginar
como consegue evitar torcicolo ou
paralisia facial de tanto estampar
o sorriso idêntico ao dos panile-
tos. Aos 33 anos. sobe ladeiras
com fôlego de garoto, sem nunca
transparecer cansaço. Sua deter-
minaçâo cansa até a equipe de
reportagem que o acompanha.

O pedetista Miro Teixeira pereorreu as vielas e ladeiras do Morro da Mangueira durante quatro horas e se entusiasmou com o apoio que recebeu

Tucano reitera alianças

URAULIO NETO
Após longa carreta entre os

bairros de Ricardo de Albuquer-
que. Anchieta e Pavuna. Sérgio
Cabral Filho fez um pit slop para
se reabastecer de energias espiri-
tuais e reiterar alianças. O tucano
Ibi recebido pelo pastor Manoel
Ferreira, presidente da Conven-
çào Nacional das Assembléias de
Deus, na mesma igreja de Madu-
reira onde esteve semanas atrás ao
retornar de viagem à Áustria.

A intenção da visita foi reafir-
mar o apoio político deste seg-
mento evangélico, que foi defini-
do em maio mas vinha sendo sa-
botado por algumas lideranças in-
fiéis Catequizados pelas
pesquisas, principalmente a do
Ibope de duas semanas atrás —

que apontou Sérgio Cabral Filho
a vinte pontos percentuais de dis-
tãncia de Luís Paulo Conde, al-
guns pastores da Assembléia \i-
nham orando, na cartilha do can-
didato do PFL. "Estes são uma
minoria", disse Manoel Ferreira.

O lider evangélico refirmou
apoio a Sérgio Cabral Filho dian-
te de 800 pastores e dirigentes de
igrejas cariocas. Só no município
do Rio, a Assembléia de Deus tem
aproximadamente seis mil tem-
pios e cerca de 450 mil lieis.

Ao sair da igreja, o tucano foi
abraçado por uma senhora que
ficou feliz em saber que o depu|
tado tem a mesma idade com que
Cristo morreu: 33 anos. "Fique

calmo", disse ela. "Estou de joe-
lhos por você."

PFL recorre à Justiça

Luis Paulo Conde experimenta as uras de um JeJrante em Paciência

O PFL do Rio deve começar a
semana com pelo menos três re-
cursos na Justiça — comum e elei-
toral — contra o PSDB e a coliga-
çào de sele partidos (O Melhor
Para o Rio) que apóia Sérgio Ca-
bral Filho na disputa pela prefei-
tura da cidade. O advogado do
PFL, Francisco de Almeida e Sil-
va. prometeu recorrer hoje à Jus-
tiça comum contra Cabral Filho e
sua coligação por calúnia e dita-
inação.

O motivo seria o programa
eleitoral, na noite de sábado, que
veiculou criticas ao prefeito César
Maia e a seu candidato à prefeitu-
ra. Luis Paulo Conde. Segundo o
PFL, durante a gravação Conde
íoi chamado de "fiscal dos em-

preiteiros".
A mesma propaganda será al-

vi de dois pedidos | Justiça Elei-
toral: o de direito de resposta e o
de apuração de crime eleitoral. O
PFL irá solicitar o direito de res-
posta durante o horário disponi-
vel à coligação O Melhor para o
Rio. alegando que os partidos
usaram a propaganda para Ifen-
der César e Conde.

Já a apuração de crime eleito-
ral se baseia na falta da legenda
partidária ou símbolo da coliga-
çào durante o trecho do progra-
ma eleitoral que criticava Conde e
César Maia, o que contraria a lei
eleitoral e pode resultar em mulja
de até 12 mil üfir (cerca de RS 10
mil

Candidatos entram em ritmo de maratona
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ft 1 ^

para arrecadatfio de fundos dc 
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8h — Visita ao Centra Bene- 16h3l) — Entrevista com joi-
ficente dos Motoristas de Ta- nalista do Conselho Federal , 4j s. ...
\i, no Centra. de Fisiotcrapia Ocupacional. ^
I6h — Reuniao com a turma na Rua do Catete. 130. Jk
da Faculdade de Arquitetura 17H30 — Debate com into- V;.,.
da antiga Universidade do grantes do Ministerio Pubh- .,

 
ro r/lve Zona

Disque till 'I

Classificados 
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'rrrfi 2 de setembro

19h — Palestra no Conselho
Regional de Contabilidade,
no Centro.
21hl5 — Inauguração da Ca-
sa Cor 96, em Santa Teresa.
22h — Reunião em casa de
família, na Lagoa.
Chico Alencar (PT)

Gravação de programas
de rádio e televisão do hora-
rio eleitoral gratuito.

Palestra sobre programa
de governo no Sindicato dos
Trabalhadores da Indústria
Cinematográfica.
Sérgio Arouca (PPS)
lOh — Debate da Agenda 21.
no Buraco do Lume (Cen-
tro).
16h3(» — Entrevista com jor-
nalista do Conselho federal
de Fisioterapia Ocupacional.
na Rua doCatete, 130.
|7h30 — Debate com inte-
erantes do Ministério Públi-

AGENDA DO DIA

Sérgio Cabral Filho
(PSDB)
15h às 18h — Caminhada
em Guadalupe.

Miro Teixeira (PDT)
14h às 17h — gravação de
programas de rádio c televi-
são do horário eleitoral gra-
tuito.
19h — Coquetel de adesão no
Le Buffet (Rio Comprido),
para arrecadação de fundos
para a campanha.
21 h — Reunião com profes-
sores e intelectuais em Laran-
jeiras.

Luis Paulo Conde
(PFL)
8h — Visita ao Centro Bene-
ficente dos Motoristas de Tá-
\i. no Centro.
I6h — Reunião com a turma
da Faculdade de Arquitetura
da antiga Universidade do
Brasil, no Catete.

Disque
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Para o secretário municipal de Habitação,
Sérgio Magalhães, o déficit de casas é um

rp 1 problema secundário, diante do grande
em SOlUÇâO número de moradias do Rio que ainda nao

^ dispõem de abastecimento de água, rede de

Habitação esgoto e serviço regular de coleta de lixo

0 Rio 
que 

vive em

Dar casa para a população que mora em encostas, beiras de rios e viadutos é um dos desafios que esperam o futuro pi efeito

 .. . 1 » • ..A  i> min

Campo Bom (RS)

Prefeito anuncia

que 
sem-teto é

coisa do passado
.IOSÍ: MITCHHU.

A prefeitura de Campo Bom (RS) ini-
ciou a retirada das últimas 31 família! que
vivem à beira de rios para assentá-las no
Loteamento Aurora, a fim de tornar-se o
primeiro município gaúcho onde não liave-
rá favelas ou falta de habitações regulari-
lidas para seus 55 mil habitantes.

0 fim do problema dos sem-teto ocorre
mesmo depois de Campo Bom ter sol rido
o impacto do lechamento de oito labricas
de calçados, que desempregou 2 mil operai
rios — 7" ,i da população economicamente
ai iva do município —. na crise que atingiu
o setor em 1995.

O prefeito Deoclésio Schiítz (PMDB).
48 anos. explicou que uma série de medidas
e vantagens fiscais, está revertendo a situa-
çáo com a atração de 10 indústrias de
outras regiões do estado e outros segmen-
tos. como metalurgia, quimica. adornos,
vidros e higiene, que abriram mais de 1.000
novos empregos e o ajudaram a resolver o
problema habitacional.

A crise reduziu o orçamento da prefei-
tura em 30%. deixando-a com uma arreca-
dação mensal de RS 1 milhão 100 mil.
"Isso nos obrigou a criar alternativas. Nao
adianta ficar chorando pelos cantos", disse
o prefeito.

A prefeitura concede bonificação de
- 50% do 1CMS para as empresas da cidade

e de 30" n para as de fora. O 1SSQN (Im-
posto Sobre Serviços de Qualquer Nature-
/a) baixou progressivamente de 4% para
zcrl para prestadores de serviços Sue se
instalarem na cidade. Até os autônomos
tiveram reduzida a taxa do alvará de lun-
cionamento em 75%. "Se diminuímos a
arrecadação num primeiro momento, isso
foi compensado pelo aumento da a| idade
empresarial, que gerou maior retorno em
impostos e empregos".

Com tudo isso. Campo Bom entre to-
dos os municípios do Vale dos Sinos con-
segue superar a crise calçadista e lhe pernii-
te até resolver o problema habitacional.
Como a construção de oito loteainenios
populares com creches, postos de saúde e a
maioria com pavimentação.

A prefeitura já deu casa e terreno regu-
larizado e com infra-estrutura a mais de
1.500 famílias nos últimos quatro anos.
Agora Inicia a retirada dos últimos sem-te-
to que viviam junto aos rios, alguns ha 30
anos. "Até o fim do ano todas essas famí-
lias estarão num conjunto habitacional de-
ccnte". prometeu o prefeito.

Os dados do Sindicato da Indústria da Construção Civil

do Estado do Rio de Janeiro não deixam dúvidas quan-
to à gravidade do problema da habitação: o Brasil tem

um déficit de 10 milhões de moradias. No Rio, onde a

proliferação de favelas é o lado mais visível da falta de

moradias, há o agravante da população das áreas de

risco — gente que a miséria empurrou para encostas,

beiras de rios e vãos de viadutos. Para o secretário de

Habitação, Sérgio Magalhães, "o maior problema habi-

tacional do Rio é a falta de infra-estrutura das moradias:

abastecimento de água. rede de esgoto e recolhimento de

lixo". Nesse sentido, acrescenta, "o déficit habitacional é

até secundário". Em outros municípios, porém, a solu-

çào do problema habitacional é coisa para agora. Em
Campo Bom, no Rio Grande do Sul, a prefeitura vai
remover as últimas 31 famílias que moravam em barra-
cos na beira dos rios. Goiânia ja tem como marca
registrada o mutirão, no qual a prefeitura entra com
terreno e material de construção, e os moradores com a
mão-de-obra. Em São Paulo, o prefeito Paulo Malul
inovou com seu projeto Cingapura, que ergue prédios de
cinco andares em favelas, sem necessidade de remoção
dos moradores. Os candidatos a prefeito do Rio disse-
ram ao JORNAL DO BRASIL como pretendem enfreri-
tar o problema habitacional da cidade.

João Cerqueira—15/6/94

no asfalto o agravamento do problema habitacional da cidadc

Goiânia

Mutirão forma

parceria 
entre

governo 
e 

povo
FRANCISCO XIAROU S
Agência JB

A busca de solução para a crise habita-
cional em Goiás ha alguns anos deixou de
ser responsabilidade exclusiva do governo,
que encontrou na população o parceiro
ideal para a construção das casas popula-
res. Os chamados mutirões começaram
quando o atual senador íris Rezende se
elegeu prefeito de Goiania. cm 1966. Antes
de ter o mandato cassado pelo regime mili-

As propostas

dos candidatos

tar. em 1969. Íris criou e desenvolvou o
projeto que se tornaria uma marca regis-
trada no estado.

A proposta era simples: a prefeitura
criava uma nova área residencial, doava o
terreno, algum material e um grupo de
amigos, vizinhos e parentes construía as
casas em mutirões nos fins de semana. A
proposta foi arquivada pelos governos no-
meados pelos presidentes militares, até que
íris Rezende, eleito governador pelo voto
direto, em 1982. retomou a idéia e estendeu
a todo o estado de Goiás. Os outros gover-
nadorés mantiveram o projeto do mutirão.

As estatísticas do governo de Goiás
mostram que, em média, foram construi-
das cerca de 18 mil moradias por ano em
mais de 200 municípios goianos. O atual
governador, Maguito Vilela, manteve o es-
pirito do projeto mutirão com o nome de
Meu lote. minha caso. e até o fim de seu

mandato pretende concluir mais 100 mil
habitações.

Em agosto, o governo lançou os primei-
ros editais de concorrência para a compra
dos materiais de construção que serão en-
(regues á população, dentro do projeto.
Inicialmente serão adquiridos 2.092 kits
com cimento, telhas, estruturas metalicas.
peças hidráulicas, madeira e vidros, axalia-
dosem RS 2.1 milhões.

Cada morador inscrito no programa re-
ceberá um kit e um lote. doado pela prefei-
tura da cidade onde se realizará o mutirão,
mantendo-se o mesmo espirito de trabalho
coletivo para a construção das casas.

O secretário especial de Solidariedade
Humana de Goiás. Euler Morais, disse que
os kits são suficientes para casas de 20
metros quadrados, que podem ser amplia-
das.

São Paulo

Cingapura põe

figura de Maluf

em evidência

FABRlCIO MARQUES
A capital paulista é um laboratório de

soluções para o problema da habitaçao.
No governo da prefeita petista Luiza
Erundina (1988-1992). enfrentou-se o pro-
blema com mutirões para a construção de
casas populares. Erundina deu casa a 25
mil famílias. Vinte mil delas foram ergui-
das em mutirões. A prefeitura limitava-se a
dotar os terrenos de infra-estrutura e en-
tregar os lotes. As casas eram construídas
pelas próprias famílias. Gastou-se pouco
com esse modelo. Cada moradia custou
apenas RS 2 mil cada aos cofres públicos.
Outras 7 mil casas foram construídas por
empreiteiras. O custo destas oscilou entre
RS 7 mil e RS 9 mil.

O sucessor de Erundina, o atual preleito
Paulo Maluf, optou por outra solução.
Desativou os mutirões é apostou no proje-
to Cingapura de urbanização de favelas,
que se tornou o cartão postal de sua admi-
nistração. O conceito do projeto é interes-
sante. porque não se limita a dar moradia
aos favelados. Em áreas centrais da cidade
tomadas por favelas. Malul construiu sim-

páticos prédios de apartamento com cinco
andares. Os favelados não mudaram |e
endereço: os prédios são construídos no
mesmo terreno onde licava a favela. O
projeto agradou aos assentados, que ga-
nham apartamentos de 45 metros quadra-
dos. e também á população de classe mé-
dia. que se livra da favela na vizinhança.

O projeto tem méritos, fim deles é dei-
xar o favelado nos bairros centrais da cala-
de. O hábito é construir casas na perileria.
onde o favelado troca o drama da moradia
pelo do transporte. Outra vantagem é que
o projeto rèurbaniza áreas degradadas. Por
causa disso, o Banco Interamericano de
Desenvolvimento, que raramente financia
projetos de habitação, aceitou dar llnan-
ciamento ao Cingapura.

O ealeanhar-de-aquiles do projeto e o
preço. Cada apartamento de 45 metros
quadrados custa cerca de RS 18 mil. O
projeto é fortemente subsidiado pela pre-
feitura. Os la\elados. que não poderiam
comprar um apartamento desse preço. p§f
gani prestações mensais de menos de RS
50. Por causa do preço elevado. Malul so
conseguiu entregar 3.500 apartamentos.
"Se o pais fosse construir prédios do proje-
to Cingapura para as 7 milhões de pimílígs
sem casa, teria de gastar RS 126 bilhões, o
que é absolutamente inviável", diz Nabil
BondUque, professor da Escola de knge-
riharia da Universidade de São Paulo
(USP).

¦ A criação de um programa habitacional

que garanta casa própria para a população de
baixa renda faz parte da plataforma dos

principais candidatos à Prefeitura do Rio

Chico Alencar
PT
"Há dois projetos de habitação que consi-
dero interessantes e pretendo trazer para o
Rio. Um é o da fábrica de entulhos, que
existe em Londrina: a prefeitura recicla o
entulho retirado de ruas e demolições e
produz tijolos c lajes. O outro é o dos
mutirões habitacionais que Luiza Erundi-
na implantou quando foi prefeita de São
Paulo. O mutirão funciona em regime de
autoconstrução. A prefeitura dá material e
orientação técnica, e a população constrói.
Assim, teremos condições de entregar 6 mil
lotes urbanizados por ano. Em Jacarepa-
gua. no Jardim Shangri-La. 26 unidades
habitacionais ja foram construídas em sis-
tema de cooperativ a. O custo de cada uni-
dade de 50 metros quadrados sai por RS 3
mil. Vamos ampliar essa experiência. Junto
com isso. vamos desenvolver o programa
de urbanização de favelas, com aportes do
Banco Mundial. Poderemos urbanizar 70
favelas por ano. O Favela-Bairró precisa
ser aprofundado e corrigido, porque não
envolve a comunidade e não tem levanta-
mento geológico nem fundiário adequa-
dos. Outro programa que deve ser adotado
e o da regularização dos joteamentos clan-
destinos."

Sérgio Arouca
PPS
"Política habitacional não significa apenas
construir casas. A urbanizaçao, por exem-
pio, de loteamentos irregulares na Zona
Oeste e de favelas vão fazer parte de nossa
política habitacional, que têm três metas.
A primeira é resolver o problema daqueles
que vivemsob viadutos, a margem dos rios.
na pior condição de insalubridade e sob
fios de alta tensão. Para esses, vamos reali-
zar uma política de assentamento, cons-
truindo conjuntos habitacionais em arcas
próximas, desde que seja possível. A se-
gunda meta é enfrentar a situação daqueles
que vivem em condições subnormais (sem
água nas casas, sem rede de esgotos e em
cômodos acanhados). Nos locais onde for

possível urbanizar e investir ate na melho-
ria das moradias, o juremos. Nos casos,

por exemplo, de favelas em áreas de risco,
como nas encostas, sujeitas a catastroles.
optaremos pelo reasséntaménto em con-

juntos residenciais construídos nas áreas

próximas, finalmente, chamaremos os em-

presários da construção civil e mobilizare-
mos agentes financeiros como a Caixa
Econômica federal para realizarmos um

programa habitacional que atenda a seto-
res da classe media.

Sérgio Cabral Filho
PSDB
"Não é novidade que a populaçao carioca
de baixa renda é a que mais sofre com a
falta de uma política habitacional. A ques-
tão é séria e passa por problemas que hoje
desafiam o poder público, como a invasao
de terrenos em áreas de proteção ambiental
ou de risco: a proliferação de loteamentos
clandestinos e a crescente favelizaçãoj Pre-
tendo criar um plano habitacional para o
Rio que dê oportunidades de compra da
casa própria a famílias de baixa renda.
Vamos reativar o Conselho Municipal de
Habitação e alocar recursos do Fundo
Municipal de Habitação. Prevendo a insta-
lação de indústrias na Zona Oeste, planeja-
mos a construção de 30 mil casas nessa
área. Vamos lançar o programa de lotes
para famílias com renda de até três salários
mínimos e ás famílias que serão deslocadas
das áreas de risco. Criaremos, ainda, o
vale-construção. que dará crédito para
compra de material de construção, famí-
lias com renda entre três e cinco salarios
mínimos serão beneficiadas com a amplia-
çáo da oferta de unidades acabadas em
conjuntos habitacionais. Vamos legalizar a

posse de terrenos nas favelas, em conjunto
com o Favela-Bairro e do Pró-Sanear.

Miro Teixeira
PDT
"Não ha solução milagrosa, nem única,
para o problema habitacional do Rio. Pri-
meiramente. é preciso regularizar a ques-
tão Fundiária, estimulando o cidadão, ja na
condição legal de dono. a cuidar daquilo
que lhe pertence. Os assentamentos em
lotes urbanizados vão ser priorizados em
nossa administração. Existem hoje no Rio
cerca de 300 mil pessoas que moram em
construções precárias. As casas que a pre-
feitura constrói atualmente têm apenas 20
metros quadrados Vamos atuar em con-
trato de gestão com a Rio Urbe. para
garantir a infra-estrutura dos projetos.
Pretendemos também dar estímulos ao
cooperativismo habitacional, através da
captação de recursos federais e externos,
com a criação do Programa de Moradia
Popular. Nossa visão, entretanto, e de que
o problema da habitação, por si só, nao vai
ser solucionado sem uma política abran-
gente que garanta infra-estrutura, legaliza-
çáo fundiária, transporte e investimento
público nas áreas carentes. Nosso objetivo
estratégico será garantir condições de mo-
radia á população através de investimentos
para a criação dessas condições."

Luis Paulo Conde
PFL
"Pretendo ampliar o programa Morar
Carioca, sorteando 40 mil cartas de etc-
dito para assegurar a população o fin m-
ciamento da casa própria. É necessário
também dar continuidade ao programa
de regularização de loteamentos clandes-
tinos e irregulares, o que deverá beneli-
ciar 400 mil pessoas. E também dar

prosseguimento ao programa de regula-
rização fundiária para a legalização dos
títulos de propridedade de 60 mil fami-
lias. Um de nossos projetos e a constru-
çáo de vinte abrigos noturnos em paice-
ria com entidades civis para atendimento
à população flutuante de rua è manter o
número de pessoas atendidas atualmente
na Fazenda Modelo (1.800, hoje. contra
212 do governo anterior). Outra priòri-
dade é promover o reassentamento de
todas as 12 mil famílias que moram em
áreas de risco, sob viadutos, na beira de
rios e em encostas onde há perigo de
desabamento, dentro do programa Mo-
rar Sem Risco, que já beneficiou 36 mil
famílias."
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Partidos apostam em 
puxadores 

de voto

¦ Políticos experientes, gente famosa e artistas disputam as eleições com a incumbência de garantir bancadas maiores na Câmara

ALEXANDRE MEDEIROS
Como alguns craques dos gra-

mados brasileiros, eles levam o time
nas costas. São os puxadores de
legenda, candidatos que garantem
com polpudas votações uma banca-
da maior aos seus partidos na Cã-
mara Municipal. É confiando neles
que o PFL prevê a eleição de 12
vereadores 110 dia 3 de outubro.

."Vamos fazer a maior bancada",
garante Eider Dantas! presidente
municipal do PFL e candidato a
vice-prefeito. 0 PSDB não fica
atrás e espera fazer de oito a dez
vereadores. "Não é chute. É uma
conta com o pé no chão", avalia
Otávio Leite, presidente municipal
do PSDB e candidato à reeleição
para a Câmara. Os dois partidos
apostam em seus puxadores para
abocanhar a maior fatia das 42 va-
gas do Palácio Pedro Ernesto.

O PFL tem nomes fortes, como
Rosa Fernandes, José Moraes e
Jorge Mauro, os três candidatos à
reeleição. Conta também com o
prestigio de ex-prefeitinhos como
Eduardo Paes, da Barra, e Alexan-
dre Cerruti, de Madureira. E bota
em campo figuras conhecidas, co-
nio os radialistas Daisy Lúcidi e
Áureo Ameno e o ex-deputado Jor-
ge Leite. "E 

poderemos ter boas
surpresas, como Eli Patrício, que é
pastor evangélico. O fiel evangélico
não declara voto, mas vota em blo-
co. Patrício pode ter milhares de
votos", confia Eider Dantas.

Na mesma linha de surpresas, o
candidato a vice 11a chapa de Luís
Paulo Conde aponta outros nomes,
como Jair de Ogum, o evangélico
Luís Antônio Correia e Ângelo Pe-
zão, este com reduto eleitoral em
Sepetiba. Outros dois ex-prefeiti-

nhos — Antônio Pedro índio da
Costa, de Copacabana, e o coronel
Walter Luís, da Zona Oeste — tam-
bém têm boas chances de se eleger
pelo PFL.

Campeão — Os tucanos vão
de Salgadinho. O ator Rogério Car-
doso, também famoso por seu per-
sonagem Rolando-Lero, pode ser
um dos campeões de voto dessa
eleição. A avaliação é de Otávio
Leite, ele mesmo um dos puxadores
do PSDB. "Devemos nos bater
com o PFL para ver quem terá a
maior bancada", acredita Leite.

Ele aponta outros motivos para
tanto otimismo. "Temos o Zica.
com força em Anchieta, Pavuna e
Guadalupe. O cantor evangélico
Matos Nascimento deve ter boa vo-
tação. É ótimo o trabalho que o
vereador Henrique Pinto vem fa-
zendo na área da Linha 2 do Me-

trô. Em Vicente de Carvalho, Irajá,
Costa Barros e Barros Filho, ele é
muito forte. Já o Gerson Bcrgher
tem o apoio maciço da colônia ju-
daica."

O PPB tem previsões semelhan-
tes, Segundo o ministro da Indús-
iria e Comércio, Francisco Dornel-
les, "o 

partido deve eleger oito ou
nove vereadores e surpreender com
a maior bancada do Rio". O cantor
Agnaldo Timóteo, a artista plástica
Ivone Bezerra de Melo c o pastor
evangélico Paulo Moreira são pu-
xadores de voto do PPB. Ao lado
deles, três vereadores que tentam a
reeleição têm previsão de milhares
de votos: Wilson Leite Passos, Ro-
géria Bolsonaro e Wagner Cavai-
canti.

Estrela — O PT tem uma es-
trela. Com 125.593 votos na última
eleição, Jorge Bittar tenta o bis.

Com ele puxando o bloco, o PT
espera garantir sete cadeiras na Cã-
mara. "Nossa expectativa é manter
a bancada de sete. Além do Bittar,
tentam a reeleição Adilson Pires,
Jurema Batista, Antônio Pitanga.
Augusto Boal e Edson Santos. E
temos outros candidatos com chan-
ces. como Eliomar Coelho c Gilber-
to Palmares", afirma Antônio Nei-
va, secretário-geral do PT no muni-
cipio.

A se confirmarem as previsões
mais otimistas de PFL, PSDB, PPB
e PT, vão sobrar poucas vagas para
os outros partidos. Feitas as contas
com base nas projeções desses qua-
tro partidos, 38 das 42 cadeiras da
Câmara Municipal já teriam dono.
Sobram apenas quatro para serem
divididas entre PMDB, PDT, PSB,

PPS, PCB, PC do B, PV, PL, PTB.
PST e outras legendas.

O PDT aposta suas fichas em
Fernando William e Nestor Rocha.
O PMDB deposita esperanças em
Francisco Duran, Gelson Ortiz
Sampaio e Valdir Abraão. O PV
quer eleger Alfredo Sirkis. O PC do
B investe alto em Fernando Gus-
mão. O PPS se divide entre Marce-
lo Cerqueira e Paulo Pinheiro. O
PSB vem de Saturnino Braga. O
PTB espera muito de Eduardo
Reis. sobrinho de Albano. o Papai
Nocl de Quintino. O PL pede uma
cadeira para Américo Camargo.
São times mais fracos, mas que têm
seus craques, artilheiros solitários
de uma eleição disputadíssima. São
quase 900 candidatos para 42 va-
gas. Não vai ter lugar para todo
mundo.

Daisy Lúcidi
PFL

Radialista, 62
anos. foi quatro
vezes deputada
estadual. Casada
há 48 anos com o
comentarista esportivo Luís Men-
des, tem um filho e três netos. Fi-
cou famosa com o programa Alô,
Daisy. da Rádio Nacional. Preten-
de ampliar seus projetos na área
social.
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Secretário-geral
do partido 110
Rio, 68 anos, ca-
Sido, uma filha e
três netos, acumula larga experièn-
cia parlamentar. Já foi três vezes
vereador. Atua 11a área do Engenho
de Dentro, Méier, Engenho Novo,
Piedade e Riacluielo. Articulou no
Rio o apoio do PMDB á candida-
tura de Sérgio Cabral Filho.

Rosa
Fernandes

Filha do depu-
tado Pedro Fer-
nandes, foi eleita
vereadora pelo
PDT em 1992 com 12.231 votos.
Junto com as vereadoras Jurema
Batista, Leila Mayvvald e Rogéria
Bolsonaro — todas candidatas à
reeleição — fundou na Câmara a
Frente Feminina Parlamentar Luta
e Ternura.

O TIME DOS ARTILHEIROS

Fernando
William

Líder do PDT na
Câmara Munici-
pai, eleito em
1988 e reeleito cm
1992 com 11.612 votos. Médico-
cardiologista, 42 anos, casado, dois
filhos, é autor das leis que criaram
o Fundo Municipal e o Conselho
Municipal de Saúde. Em 94, tentou
sem sucesso se eleger deputado es-
tadual.

Advogado, 26
anos, foi prefeiti-
nho da Barra e de
Jacarepaguá.
Tem o apoio dos comerciantes e da
classe média da região, mas sofreu
muitas críticas da população das
favelas nas enchentes de fevereiro.
E fiel seguidor de César Maia. seu
guri! político, e padrinho de Ana
Luiza, neta do prefeito.

Fernando
Gusmão
PC do B

Pernambucano'de 27 anos. estu-
dou Engenharia
Elétrica 11a Uni- 
versidade Federal de Pernambuco.
Ingressou no PC do B no final dos
anos 80 e entrou para a UNE em
1991. Presidiu a entidade durante o
governo Itamar Franco, mantendo
a hegemonia 110 PC do B no movi-
mento estudantil.

Gelson
O. Sampaio
PMDB

Eduardo
Paes

Jorge Bittar
PT
Engenheiro for-
mado pelo 1TA,
47 anos, casado,
três filhos, foi
presidente do
Sindicato dos Engenheiros, fim-
dador do PT e da CUT. Exerce o
primeiro mandado na Câmara. Já
foi candidato a prefeito e a gover-
nador pelo PT. Em 1992 teve a
maior votação para vereador do
pais (125 mil votos).

Wilson Leite
Passos

Aos 68 anos. ten-
ta o quinto man-
dato. Foi eleito
pela primeira vez
em 1954. Fundador da UDN. Jor-
nalista e técnico em administração,
é considerado até pelos inimigos
um político ético e competente. Em
1992 teve 27 mil votos. Exerce man-
dato de deputado federal, na vaga
de Francisco Dornelles.

Otávio Leite
PSDB

Advogado e pro-
fessor universitá-
rio, 35 anos, ca-
sado. dois filhos,
exerce o primeiro ¦ - —
mandato como vereador. Líder do
PSDB na Câmara, é o vereador
com maior número de projetos
apresentados. Foi secretário de Go-
verno de Marcello Alencar na pre-
feitura. Presidente municipal do
PSDB.

índio da
Costa

Administrador
regional de Co-
pacabana, foi 11111
dos prefeitinhos
de César Maia. Aos 25 anos, ex-
noivo de Daniela, filha do prefeito,
Antônio Pedro é um dos mais jo-
vens candidatos â Câmara Munici-
pai. Tem apoio do comércio de Co-
pacabana e da alta sociedade
carioca.

Bradesco. Cada vez mais Serviços. Cada vez mais Banco.

1
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¦ LUCIANA CONTI

O 
direito de acesso dos partidos e candidatos às informações
dás pesquisas — uma novidade na legislação eleitoral —

está dando muita dor de cabeça aos institutos de opinião.
A cada pesquisa divulgada, os institutos recebem quilos de

pedidos de esclarecimento de candidatos desconfiados dos re-
sultados.

Além dos pedidos sensatos — um direito legitimo dos
candidatos —. há vários que pedem coisas impossíveis.

Ignorando que as pesquisas garantem aos entrevistados o
anonimato, tem candidato querendo saber o nome dos cônsul-
tados c há. até. quem queira colocar militantes acompanhando
o entrevistador em campo.

— O principal problema é que a lei esta sendo usada como
argumento para a velha e monótona cantilena dos candidatos
mal colocados de reclamar dos institutos de pesquisas —

denuncia o diretor do Instituto Vox Populi. Marcos Coimbra.
O maior número de pedidos não vem dos grandes centros

onde a disputa é mais acirrada —. mas dos nanicos de

pequenas cidades.
?

O mesmo ocorre no Ibope, onde a diretora de pesquisa
política. Márcia Cavallari, está alogada em solicitações de
candidatos.

O mais esdrúxulo é um do PSDB de Curitiba. O candidato
Carlos Simões pede à Justiça para que permita que seus mili-
tantes acompanhem os pesquisadores em campo.

?
Turma da buzina

O agressor de Roberto .lo-
bim. filho do ministro Nelson
Jobim. é figura conhecida em
Brasília.

É filho de um ex-político
nordestino com residência na ca-
pitai.

Para chegar a seu nome. a
Policia federal ouviu testemu-
nhas da violência cometida du-
rante a folia da Micarcncanugn-
ga. em Brasília.
Árvores do Conde

Uni despacho de César
Pi pedindo 

"ajuda" ;i Funda-
ção Parques e Jardins é um dos
trunfos dos tucanos na represen-
taçào ao TRE cm que acusam o
prefeito de abuso de autoridade.

César Maia intercede a la-
vor do Conselho das Associa-
ções e Entidades de São Cristo-
vão. que pedia a poda de árvores
no bairro.

No pedido, o presidente da
associação. Francisco Carneiro,
sugere ao prefeito que 

"promova
uma reformulação no pessoal da
ineficiente fundação, para o não
comprometimento da candidatu-
ra do doutor Conde".
Mal-agradecido

Arrependido mesmo deve
estar o prefeito petista de Belo
Horizonte, Patrus Ananias. de
ter financiado a pesquisa de
Márcio Borges para a biografia
de Milton Nascimento, Os so-
nlws não envelhecem.

Assim que lançou o livro.
Márcio engajou-se na campanha
do tucano Amilcar Martins e
aproveita as entrevistas para de-
ciarar seu voto.
Gente que pede

O deputado Hcráelíto For-
tes não poupa o ministro Adib
Jatene em suas conversas nos
corredores do Congresso.

Ele está tiririca porque Jate-
ne ainda não demitiu o coorde-
nador da Fundação Nacional da
Saúde no Piauí. Adão Walace.

Heráclito e outros quatro
pefelistas do Piauí votaram pela
CPMF e agora aguardam o car-
go de Walace.
Fome no México

Um técnico do Ibase aca-
bou de voltar do México.

Foi explicar ao governo e ás
ONGs mexicanas como funcio-
na a campanha Ação da Cidada-
ma pela Vida e contra a l ome e
a Miséria.

Os mexicanos preparam a
campanha A fome não espera, pa-
ra miBimizar a crise social no
pais. que tem visto crescer assus-
tadoramente o número de assai-
tos a trens que transportam ali-
mentos.
Última hora

Não foi fácil convencer o go-
vernador Mareei® Alencar a assi-

nar o decreto de incentivos fiscais
aos patrocinadores do cinema.

O mérito vai para o miiiis-
tro Francisco Dornelles.

Em vôo do Rio para Resen-
de (RJ), quinta-feira, o ministro
convenceu Marcello a fazer sua
equipe econômica abrir mão de
parte da arrecadação do ICMS
em favor da sétima arte.
Jogo dos erros

Debruçado sobre a sentença
do juiz Aloisio Bezerra Filho, da
comarca de Alhandra (PB), o ad-
vogado Luís Eduardo Grenhalgh
aposta na anulação da condena-
çaò do Irei Anastácio, coordena-
dor da CPT de João Pessoa.

Por suas contas, existem 63
erros jurídicos na sentença que
impõe ao frei uma pena de qua-
tro anos e 10 meses de reclusão,
sob a alegação de que ele pro-
move a violência no campo.
Peneira tucana

Preocupados com as noti-
cias de que o PSDB está fracas-
sando nas eleições municipais a
executiva nacional tucana resol-
veu reagir.

O presidente Teotõnio Vile-
Ia e o secretario-geral Artur Vir-
gilio Neto convocarão a infpren-
sa para afirmar que o PSDB vai
bem obrigado.

\. para quem diz o contra-
no. guardam um adjetivo; pessi-
mistas.
Epílogo

Está perto do fim a agonia
do governador de Alagoas, Di-
valdo Suruagy.

Amanhã, o ministro Nelson
Jobim e o presidente do Supremo
Tribunal Federal. Sepúlveda Per-
tence. reúnem-se com juizes do
Tribunal de Justiça de Alagoas.

Ao que tudo indica, sai o
acordo que tirará Suruagy do
sufoco.
Plim, plim...

Interessados na realização
do debate entre os candidatos á
Prefeitura do Rio. na TV Globo,
o PDT e o PT saíram em campo.

Tentam convencer os nani-
cos a aceitarem proposta da
emissora de. em troca de ficar
fora do debate, que sejam entre-
vistados no Bom dia Rio.

Miro Teixeira conversa com
Ivan Pinheiro, do PCB.

Chico Alencar, com Ciro
Garcia, do PSTU.
Goela grande

Ao abrir um seminário da
Telebrás, semana passada, o mi-
nistro Sérgio Motta trocou Tcle-
brás por Petrobrás. ao falar so-
bre o prestigio das ações da cm-
presa na Bolsa de Nova Iorque.

Ao justificar o ato falho,
saiu-se com essa:

— É porque eu gostaria de
estar fazendo na Petrobrás o que
estamos fazendo na Telebrás.

Se cuida, Raimundo Brito!

L.ANCE-LIVRE
Alô, alô. arquiteto rcsponsáu'1 pdo Rio

CidaSlde Botafogo' Não há qualquer lop-
cá no desenho branco, vermelho c prelo das
calçadas da Rua Voluntários da Pátria. Elas
tatào ficando tão feias, que até parecem
estar ^endo montadas com sobras de mate-
rui usado em outros bairros.

( andidalo do PDT à Prefeitura de São
Gonçalò (R.l I. K/cquiel lidera a disputa
com 38% dos votos, segundo pesquisa do
Ibope realizada entre os dias 21 e 24 de
agosto. Km segundo, com 22%. a tucana
\lice Tamborindegu). seguida de llenn

( burles, do PMDB, coin 5%.
I ccruios da lJ Secretaria d.i ('âmar.i do*.

Vereadores do Rio vüo aprcseniar.dia 1?. o
modelo de informatização do Legislativo
cariocâ n.i Cotidex, cm Sào Paulo.

Oito profissionais du NBC, uma das
maiores redes de TV dos Kl A, passarão
dua^ semanas no Paraná gravando reporta-
gens para a série Soluções do Terceiro
Mondo, que servem de exemplo para o
Primeiro Mundo. Só com o governador

Jaime Lerner serão dois dias de enlrevis-
Ias.

O ator Sérgio Brito autografa hoje, a
partir de 20h. no Teatro Dclfin. no Rio. o
livro 50 anos de teatro e televisão, fábrica
de ilusão, editado pela Salamandra

A Faculdade de Economia e Administra-
çào do Ibmee bateu um recorde: é de 7..1,
segundo levantamento recente, a média geral
entre seus 360 alunos. O diretor Paulo (,'ue-
des está comemorando.

Uma jxsquisa do cientista político An-
tónio L.iv.ircda põe fim ao mistério sobre
o que fazia Ciccro Lucena na Secretaria
de Políticas Regionais Graças ,i sua per-
form.ince de "administrador". I uccna es-
ta garantindo uma vaga no segundo turno
das eleições tle João Pessoa.

O Viva Rio tirará do papel o projeto dos
Jogos da Pa/. O calendario do evento prevê
um ano de competições esportivas em 1997.
Serio realizadas competições em todos os
bairros do Rio.

\lé que enfim, o Flamenga encontrou
o caminho do gol.

Uma cartilha 
para 

candidatos

¦ Manual do Ibam

mostra importância

dos municípios
andidatos a prefeito, vice-

V_^ prefeito e vereadores podem
contar, a partir desta semana,
com um importante aliado em
suas campanhas. O Instituto Bra-
sileiro de Administração Munici-
pai (Ibam) está lançando a segun-
da edição da cartilha O município
para candidátoB escrita por Jamil
Restou, com o objetivo de "auxi-

liar a todos os envolvidos com as
próximas eleições municipais a
compreender melhor o papel do
município no quadro governa-
mental brasileiro e suas responsa-
hilidades peránte a população".

Com 44 páginas, 40 capítulos e
tiragem inicial de 20 mil exempla-
res, a cartilha chama a atenção
para o fato de que o município
brasileiro é "um dos mais aütônol
mos do mundo". A atribuição de
elaborar sua própria Constituição

(a Lei Orgânica), por exemplo, é
praticamente inexistente cm ou-
tros países em desenvolvimento.
"Mesmo nos países desenvolvi-
dos. a prática não é universal",
diz a cartilha.

Essa autonomia, ensina o tra-
balho do Ibam, foi conferida pela
Constituição de 88, que aumentou
a receita dos municípios e am-
pliou suas atribuições. Nessa li-
nha de raciocínio, a cartilha de-
fende a tese de que 

"num 
país de

dimensões territoriais como o
Brasil, o município 6 a base para a
descentralização governamental".
Isso quer dizer, de acordo com a
cartilha, que cabe ao município
conferir às comunidades locais o
poder de decidir sobre seus inte-
resses. "Significa o caminho para
garantir o exercício da cidadania,
tão necessário, nos dias de hoje.
quando o pais respira democra-
cia", diz o texto.

A cartilha destaca que essa au-
tonomia é quase total do ponto de
vista legislativo. "Ao contrário do

que ocorre em muitos países, o
município brasileiro 6 uma enti-
dade política e não uma corpora-
ção administrativa. (...) Nenhuma
lei municipal necessita da aprova-
ção de autoridade estadual ou fe-
deral para entrar em vigência",
ensina a cartilha do Ibam.

No capitulo Autonomia muni-
cipàl, a publicação aponta um da-
do interessante: o Legislativo deve
ter o mínimo de 42 vereadores e o
máximo de 55 nos municípios
com mais de 5 mihòes de habitan-
tes. Ou seja. o Rio, que tem cerca
de 5.5 milhões de habitantes, ain-
da mantém 42 cadeiras na Câma-
ra de Vereadores, mas já poderia
ter 13 a mais se seguisse á risca a
legislação.

O município puni candidatos se-
rá distribuído gratuitamente aos
diretórios regionais dos partidos.
Qualquer cidadão poderá solicitá-
Io pelos telefones (021) 537-7595
ramal 241, ou fax 021 537-1262 e
266-4395.

ENSINAMENTOS

O município é a base da
descentralização governamen-
tal.

O município brasileiro é um
dos mais autônomos do mun-
do. Pode elaborar sua Consti-
tuição — a Lei Orgânica —.
atribuição praticamente inexis-
tente nos demais países em de-
senvolvimento.

Nenhuma lei municipal pre-
cisa de aprovação de autorida-
de estadual ou federal para eift
trar em vigor.
1 Apenas os municípios de
São Paulo e do Rio dispõem de
Tribunais de Contas próprios.

A União não pode instituir
isenção de impostos munici-
pais.

O ideal é que os serviços
públicos sejam municipaliza-
dos, para que os cidadãos pos-
sam fiscalizar sua qualidade.
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Atendimnto Dm ao hinante

0800-314949
De segunda a sexta-feira, das 7:30 às 17:30h.

Sábados e domingos, das 8:00 às p:00h.

Hoje, das 21 às 22h, você tem acesso a
mais um jornalista da equipe do JB.

Conecte-se em http://www.jb.com.br/irc.html
e tenha uma conversa virtual, em tempo real.

Sugestões, críticas, jornal DO BRASIL
perguntas e opiniões
são bem-vindas.

Bate-Papo

Eletrônico

JB Online.

Olha só

Suem 

está

ando com

você hoje:

Rosângela Bittar

(Chefe de Redação da Sucursal de Brasília)
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O que é o JB Online
É uma ediçào eletrônica do JORNAL
DO BRASIL, disponível para usuá-
rios de computador Consiste em
uma versão sucinta do jornal im-
presso, com textos e fotos, além de
informações que complementam
reportagens publicadas
Como ter acesso ao
JB Online
Através de uma conexão â rede
mundial de computadores Inter-
net e programas especilicos No
Brasil, o acosso á Internet e feito
peios provedores de acesso
Atualmente.existem cerca de 300
espalhados pelo pais O endereço

(URL, no jargão da Internet) do JB
Online è: http://www.jb.com.br
Correspondências eletrônicas
também podem ser enviadas ao
JB. através do seguinte e-mail
jb | ax.apc.org
Como achar complementos
do jornal no JB Online
A marca JB Online e o numero,
que aparecem em certas reporta-
gens do jornal, indicam que há
material complementar na edição
eletrônica Ao entrar no JB Onli-
ne. na Internet, é só clicar sobre
a mesma marca que aparece na
tela e procurar o numero corres-
pondente. para encontrar o com-
plemento (geralmente mais infor-
maçôes sobre o mesmo assunto,
integra de documentos etc)

c JORNAL DO BRASIL
Oi tentos, fotografias e demais c
reproduzidos apropriados ou estoc.

S A 1996
•KKões intelecto. is publicados neste exempla' não podem ser uttl»/ado

> t>anco d»* dados ou p'oreçso similar, em Qualquer lo'rna o
gravarão etc sem autO";,»çàO e$çr«ta dos titulares dr

ii
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Tucano empata em Belo Horizonte

! B Amilcar Martins sobe cinco pontos percentuais em pesquisa e ja divide a lideranga com o candidato do PT, Virgilio Guimaraes

S 21% » 
Pesquisa estimulaJj pergunta espontSnea I . Pro|e5ao para o 2° turno Iaegumao a ira- y Pergunta: Se as elekfies lossem hoje e os 4

: di?5o das campa- ^ it I lifl 17% candidates lossem esles, em quern voce votarja? Amilcar Martins 15°/ ———
nhas mineiras, a £3 » j l| J |SP1-- 13% 440/ 13% Virgflio GuimarSes FTilJS v klJJlMI Amilcar Martins
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Virgilio Guimaraes ^4%   

definida. A pouco PflMiikfl if i B I B j 111 { 2% R J III ; Junia Marise 9 /o ¦ • ¦ ¦¦¦'

lUilJIjLjMl-lL C6lio'de Castro 9% fflH. C"Md'CaS'ro

|™^osESip || P II |! || 11 || ^n:aMf! II...?.W. Am"ra,Mart:ns
j sa .IB-Vox Populi. >>- 

| „ ® o Ee £§ Outros com merios' \0, Amilcar Martins EfEJS x RcEH Celio de Castro
0 candidato do PSDB. Amilcar O .§ g ¦-= & de 1% decita?ao 1/0 * *!.. 

; Martins, aparece jrcla primeira vez na ||| 
" 

g S. 2| 
® 

KlJl/nnin 12% Junia Marise ["ESB X E33 Celio de Castro
i lideran?a, com 22% das intenQoes dc .E? em branco/njjlo mimEJLA UmIU

votO. Na consulta anterior, cle tinlia Nao sabem/ ono/ Pergunta: Se as eleigies lossem hoje, em quem voce votaria para preleilo de sua
17% — registrando uma varia^ao n5o responderam  .... cidade?

; positiva de cinco pontos percentuais. de entnvistados 698 
Mas Virgilio Guimaraes, do PT. vem
loco em seguida, com 21% da prefe-
remcu, doeleitomio. Na pesquisa an- « invcrtf Junia apofoj com 19%. de 5% co Mce dc confiatMc 

O SObe-e-deSCe dOS candidatOS
tenor, Virgilio liderava, com 20% Virgilio tem 16% e Amilcar 14%. dcy5,||
dos votos. 0 indice de Junia Manse. fosse jjSpUtado hoje, o se- Em qualquer diregao, as varia- I REJEIQAO I
do PD1 na terceira posi?|o. passou gun(i0 lurno terminaria tecnica- ?oes dos ntimeros da capital minei- ^6% imiu« ^
para 1 / ii. contia Hi ,0 da pesquisa niente enipatado entrc o candidato ra reforpam as evidential de equili- ^ Martins
realizada dia 15 do mes passado. Os is(a e j0is majs pr6ximos brio na campanha. Sobre a escolha RH VflflHiO Guimaraes XRVv°toseni brancoe nulos somam ago- concorrentes; Amilcar Martins atual. por exemplo. 44% reconhe- 18% 

'
¦; ra o. Os liumeros coirespondem j,;,nia Marise. Virgilio Guimaraes ceram a possibilidade de ainda tro- Mf

pergunta estimulada aquela cm que . 4Q0/ t fay d lucano car dc candidato ate o dia da elei- 15% 15% 18% JOnia Mariseaparecem osjiomes dos canilidatos. 4]% con| 38,/# se cnfrcn(assc ?ao. Um dos mais ameagados #16%. ^Espontanea — A disputa con- pedetista. Mas teria vitoria garanti- Amilcar Martins. Daqueles que se M
tinua acirrada mesmo na consulta ja se a disputa fosse com Celio de disseram dispostos a elege-lo, 45% jmr 8% J!!^MMDnt8l WHO de Castro
espontanea. cm que os nomes dos Qlstr0; 43% para 0 petista, 35% acrescentaram que poderiam 11111- ~ > 7°/o.^

.v.concorrentes nao sao aprcsentados para 0 socialista. dar 0 voto. No caso de Junia Mari-
_ aos eleitores. Neste caso. Amilcar A 

pesquisa jb.\'ox Populi ouviu sei 0 indice dos que falam em troca ^
-Marlins tem 15%, Virgilo Guima- 700 pessoas residentes em Belo Ho- e de 44%. Dos possiveis eleitores de

raes. 14%, e Junia Marise. 9%. Vo- rizofffc, com idade superior a 16 Virgilio Guimaraes, 38% adiantam ,
:: tos em branco enulos: 12%. Quanto anos, sclccionadas por sexo. renda que podem Hear com outro candi- . ,1/7 10m 90(P

... 1 • 1 s 31/3 14/5 dim cM( iy/o £3/0v a rejei^ao aos candidatos, o quadro c escolaridadc. A niargeni de crro c dato.
> ¦* - —Ar

Arromhando a festa 1 

Mau tempo impede resgate de

_ . , ¦ Aldeia Cuicuru. MT — Americo Martins "1 ^m "1 ^ _

t- duas vitimas de 
queda 

de

Jose^o^^^ 

^ 

^cxa^dre^ 

d^ois^d^^ umii^^ 

^vu^ig^^

que chegaram ao Xingu no final Gaiger (Icsfiia dc siin^a antes tie partieipur do riti?ai'(io ^uarup
^j

A ousadia presidente da esse tipo de objeto. ^^^^^BBBH|H|PHPh
Funai criou constrangimentos. Scgundosdepois, para amenizar onde sc reali/ou o Quarup. Ao | J| Em nossas aulas inteligentes 

|Jobim evitoii comentar o com- a critica indireta a Gaiger. acres- ser descobcrto. o ministro reagiu e dsscontraidas, voce conie^a
portamento de seu subordinado. centoti: "Nunca aceitei usar. irritado e pediu aos sens assesso- ^^T7|T|T|WTT|TT|yT|W4^4 d jTiTlB a falar e a pensar em ingles
afirmando apenas que 

"isso c mas cssa e uma decisao indivi- res que afastassem os fotografos, a partir do primeiro dia de aulacoisa do Gaiger". 0 ministro dual." levantando a suspeita de que es-
scmpre sc negou a usar artcsana- Por volta da meia-noite. Jo- nu. Gaiger, |
to indigena, conio o cocar dos bim se dirigiu discrctamcnte. tentou esconder que ja havia sc N0SS0 metodo e dinamico ^
caciques. Segundo Jobim. "seria 

junto com Gaiger. a uma lagoa livrado da sunga. com materiais proprios, |
|HB|P|HpHH|BmB enfatizando a conversagao |

WTTZW^uTTTT^uZTd ¦J ^tl 111! e desenvolvendo a gramatica. |

PPPWFBU iii^"|l7-La'|| 
BBjlBBlBjiH

Venha a de nossas
e 0 c,ue

I tem de novo para voce,

j;! it • BRASAS circle

• BRASAS VIDEO CLUB
Relacoes Internacionais (com legendas cm inglOs) 1

? _ • BRASAS FIELD TRIP TO THE USA

P • Geopolitics 6 Geoestratfegia * Pactos Milltares e OrganizaQoes de Defesa (consulta gramnticai o dosafio de vocabuiano;
h n
R das H
I] R

Externas das H
• Politicas de Relagoes Culturais entre os Estados • No Doutorado, o aluno desenvolvera tema ini- ¦¦¦HB MATRICULE-SE
• Associacoes entre Estados Africanos e Europeus ciado no Mestrado H
ft NOVAS TURMAS TODOS OS MESES

Local Aulas tamb6m aos sabados
Universidade de Sa

** BRASAS OA
ESTACIQDeSR : IKiE <y

Universidade Tecnica Rua 
do Bispo, 83 • Rio Comprido I Si ENGLISH COURSE I 

pR0M0 Ao Supet
Tel.: (021) 503-7000 • Fax: (021) 293-5603 I IsenQao da taxa de matricula em 96

ESTUDAR INGLÊS
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MAS FALAR
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NO BRASAS WOCE FALA!

Mestrado

.<in no RiO

• Barra Shopping -I31-U06R
• Bot.ifoqo '..17 8771

• Copacabana 257-8667
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9-.144So Ipanema

PROGRAMA
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Tucano empata

Amílcar Martins sobe cinco pontos percentuais em pesquisa e já divide a liderança com o candidato do PT, Virgílio Guimarães

• Pesquisa estimuladaALEXANDRE CAMPOS
Pergunta espontânea

Amílcar Martins 15°

• Projeção para o 2° turno
Pergunta: Se as eleições lossem hoje e os

17% candidatos lossem estes, em quem você votaria?
Virgílio Guimarães Amílcar Martins

Virgílio Guimarães
Virgílio Guimarães Júnia Marise

Júnia Marise
Virgílio Guimarães Célio de Castro

Célio de Castro

Júnia Marise Amílcar MartinsPaulino Cícero

Outros com menos
de 1% de citação
Ninguém/
em branco/nulo
Não sabem/
não responderam

Amílcar Martins

Júnia Marise

Pergunta: Se as eleições lossem hoje, em quem você votaria para preleito de sua
cidade?

N! de entrevistados: 698

de 5% e o Índice de confiabilidade é
de 95° n.

Em qualquer direção, as varia-
ções dos números da capital minei-
ra reforçam as evidencias de equilí-
brio na campanha. Sobre a escolha
atual, por exemplo. 44% reconhe-
ceram a possibilidade de ainda tro-
car de candidato até o dia da ciei-
çâof Um dos mais ameaçados ò
Amilcar Martins. Daqueles que se
disseram dispostos a elegê-lo. 45%
acrescentaram que poderiam mu-
dar o voto. No caso dc Júnia Mari-
se. o índice dos que falam em troca
é de 44%. Dos possíveis eleitores de
Virgílio Guimarães, 38% adiantam
que podem ficar com outro candi-
dato.

se inverte. Júnia aparece com 19%.
Virgílio tem 16% e Amílcar 14%.

Sc fosse disputado hoje. o se-
gundo turno terminaria técnica-
mente empatado entre o candidato
petista e seus dois mais próximos
concorrentes: Amílcar Martins c
Júnia Marise. Virgílio Guimarães
teria 40% contra 39% do tucano e
41% contra 3S% se enfrentasse a
pedetistaj Mas teria vitória garanti-
da se a disputa fosse com Célio de
Castro: 43% para o petista, 35%
para o socialista.

A pesquisa JB-Vox Populi ouviu
700 pessoas residentes em Belo Ho-
rizonte, com idade superior a 16
anos, selecionadas por sexo. renda
e escolaridade. A margem de erro é

O sobe-e-desce dos candidatos

Amilcar Martins
Vírgílio Guimarães

Júnia Marise

Mau tempo impede resgate de

duas vítimas de 
queda 

de aviã<

Arrombando a festa
Aldeia Cuicuru. MT — Américo Martins

¦ Presidente da

Funai veste sunga

durante Quarup
na tese de mestrado da vitima
Oswaldo Faamdo de Castro Fi-
Iho. estudante do Instituto Tec-
nológico da Aeronáutica (1TA).
Os dois corpos ainda não cncon-
trados são o do major-aviador
Pedro Luís Casela e o tenente
Marcelo Den/.in.

As investigações para levantar
as causas do acidente devem levar
pelo menos um mês. 0 avião caiu
depois de uma hora de viagem.
Sabe-sc que ele tinha combustível
para pelo menos três horas de vôo.
No último contato com a torre do
Aeroporto de São José dos Cam-
pos. o piloto não relatou nenhum
problema. No momento do choque
com a montanha, o tempo era cia-
ro 110 Vale do Paraíba.

Os destroços do avião só lo-
ram encontrados na manhã de
sábado e, ao longo da tarde, res-
gataram-se seis corpos. Mas on-
tem a neblina impediu que heli-
cópteros da Aeronáutica desces-
sem no local. Os seis cadáveres
foram identificados e entregues às
famílias. São eles: tenente Carlos
Pinheiro Vasques Patto; sargento
Paulo Antônio de Souza: soldado
Alexandre Luiz Barbosa; soldado
Benedito Santos Pereira; e os civis
Lucino de Andrade e Oswaldo
Facundo de Castro Filho.

0 vòo saiu do Aeroporto de
São José dos Campos para lazer
urna experiência com comunica-
çãó por satélite, que seria usada

SÃO PAULO — O mau tempo
impediu o resgate ontem das duas
últimas vítimas da queda dc um
avião Bandeirante na Serra da
Mantiqueira, divisa entre Rio.
São Paulo e Minas Gerais. 0
avião, que levava oito passagei-
ros, caiu na manhã de sexta-feira
passada. Pertencia ao Centro
Técnico Aerospaeial, do Ministé-
rio da Aeronáutica, e decolara do
Aeroporto de São José dos Cam-
pos, com destino a Guaratingue-
tá, cidades paulistas no Vale do
Paraíba. O avião se chocou con-
tra o Pico Três Estados, no muni-
cípio paulista de Queluz, numa
região de mata fechada e acesso
difícil, a mais dc 2 mil metros de
altitude.

AMl RICO MARTINS
A LDEIA CUICÚRU (MT)

i \ — O presidente da Funda-
ção Nacional do Índio, Júlio
Gaiger, conseguiu ser o centro
das atenções no ritual indígena
do Quarup. realizado no fim-def
semana no Parque Indigena do
Xingu. Aderindo ao clima da
lesta. Gaiger resolveu se com-
portar como um verdadeiro in-
dio e passou o sábado vestindo
apenas uma sunga preta, corri o
corpo todo pintado com tintas
feitas à base de urucum e geni-
papo. Ele não se vestiu nem
mesmo para receber o ministro
da Justiça. Nélson Jobim. e o
ministro limar Galvãó, do Su-
premo Tribunal Federal (STF),
que chegaram ao Xingu 110 final
da tarde.

A ousadia do presidente da
Funai criou constrangimentos.
Jobim evitou comentar o com-
portamento de seu subordinado,
afirmando apenas que 

"isso é
coisa do Gaiger". O ministro
sempre se negou a usar artesana-
to indígena! como o cocar dos
caciques. Segundo Jobim. "seria

Gaiger desfila de sunga antes de participar du ritual do Quarup

falso" usar esse tipo dc objeto. próxima da aldeia dos cmçúru,
Segundos depois, para amenizar onde se realizou o Quarup. Ao
a critica indireta a Gaiger. acres- ser descoberto, o ministro reagiu
centou: "Nunca aceitei usar. irritado e pediu aos seus assesso-
mas essa é uma decisão iiidivi- res que afastassem os fotógrafos,
dual." levantando a suspeita de que es-

Por volta da meia-noite. Jo- tivesse nu. Gaiger, porém, nem
binf se dirigiu discretamente. tentou esconder que já havia se
junto com Gaiger. a uma lagoa livrado da sunga.

Em nossas aulas inteligentes
e descontraídas, você começa
a falar e a pensar em inglês
a partir do primeiro dia de aula

Nosso método é dinâmico
com materiais próprios,
enfatizando a conversação
e desenvolvendo a gramática

Venha a uma de nossas filiais
e veja o que BRASAS
tem de novo para você.

BRASAS WINNERS' CIRCLE
(programa de incentivo com prômios)
BRASAS VÍDEO CLUB
(com legendas em inglOs)
BRASAS FIELD TRIP TO THE USA
(viagens culturais)
BRASAS INTERNET SERVICE
(consulta gramatical e desafio do vòcabuláno)Pactos Militares e Organizações de Defesa

Cooperação Euro-Africana
Acordos Regionais Europeus
Dissertação

Geopolítica e Geoestratégia
Ideologias
Sistemas das Nações Unidas
Cooperação Européia
Políticas Externas das Grandes Potências
Políticas de Relações Culturais entre os Estados • No Doutorado, o aluno desenvolverá tema ini
Associações entre Estados Africanos e Europeus ciado no Mestrado

Local T
Universidade Estãcio de Sã

MATRICULE-SE

NOVAS TURMAS TODOS OS MESES
Aulas também aos sábados

Informações

fu%iQ

Universidade Técnica de Lisboa
english courseRua do Bispo, 83 - Rio Comprido

Tel.: (021) 503-7000 • Fax: (021) 293-5603
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A OPINIÃO DOS LEITORES

Regras do Jogo

"T7 stJ saindo de moda nesta eleição a lan-
I / uísia ideológica atras da qual os eandi-

datos fingiam ser o que não eram. Os eleito-
res estão lirando as máscaras dos políticos.
Deram-se mal os que fa/iam pose de eandi-
datos a presidente. O eleitor botou de qua-
rentena esse lipo anacrônico e passou a
tratar cada eleição no seu respectivo nível.
Prefeitos c \ereadores são personagens do
universo municipal. Devem lalar a lingua-
nem objetiva com o contribuinte. Eleitores
moram cm cidades e querem administrado-
res que cuidem da população que paga im-

postos para ter melhores serviços urbanos.
\ào 6 difícil entender por que a mudan-

ça de Hábitos eleitorais começou pelo muni-
cipio'. os eleitores conhecem como cidadaos
os personagens políticos locais, lia unia
relação permanente entre contribuintes, ve-
readores e prefeitos. Portanto, o voto se
torna automaticamente instrumento de açao

política. Que 6 isso senão na pratica o sisie-
ma distrital de votação'.' Não 1 oi acidental
essa mudança dlcomportamenio dos eleito-
res que fazem uma verdadeira revolução de
comportamfflSto pelo voto. I oi o produto de
sofrida experiência coletiva. A circunstancia
de ser uma eleição exclusivamente municipal
encaminhou a solução.

Pode-se perfeitamente projetar o imenso
beneficio que o sistema distrital (ou sua
alternativa mista) traria para a representa-
çào e mesmo para a escolha de governantes.

Os políticos são devedores de uma reforma
de meios para melhorar o produto demo-
crático. A eleição por distrito é o primeiro
eirculo da democracia com a preocupaçao
da legitimidade politica. O voto proporcio-
tial. por si so. e caricatura de democracia
que não convence aqueles que tem horror as
abstrações políticas, como pretendem os co-
rileus dá ideologia, sem sentido cív ico.

As normas que definem o grau de parti-
cipaçã(| da sociedade são dos próprios poli-
ticos, mas com o sentido casuislico com que

desde a longa hibernação autoritária dos
anos 60 e 70 — a representação nacional
confecciona a cada eleição regras em prov ei-
to próprio. Pensam neles proprios. em pri-
meiro lugar, mas se esquecem dos cidadaos
que pagam impostos e aos quais pedem
votos. De acordo com as tendências apura-
das em pesquisas, mudam então as regras do
jogo. F assim que se defendem.

Está na hora de melhorar o comporta-
menmto. antes que o eleitorado se torne
mais eontundente nas suas maniteslaçòes
políticas. Não é suportável por mais uma
eleição a existência de partidos que garan-
tem aos eleitos permissão para desrespeitar
a v ontade dos eleitores e trocar dc legenda e
de programa, como se todos os partidos
fossem realmente sem qualquer diferença.
Nesse caso. para que então manter partidos'.'
I tempo de pensar com a disposição de
corrigir. Mas sabendo que o tempo é curto.

Visões do Futuro

Dois 
economistas que conhecem prolun-

lamente o Brasil e a América Latina
forneceram visões instigantes. porem oti-
mistas, sobre o luturo do pais. Edmar Ba-
eha. um dos formuladorcs do Plano Real.
previu que a economia voltara a crescer
fortemenic ("da ordem de 7% a 9% ao
ano"), desde que o governo federal consiga
eonter as despesas com pessoal e usar mais a
privatização para equilibrar as contas públi-
eas. e o Congresso aprove as reformas cons-
tilucionais pendentes.

Já o diretor do Instituto de Estudos
Latino-Americanos da Universidade de
Londres. Victor Bulmer-Thomas. destacou
que o Brasil está no rumo certo das relor-
mas da economia. Mas advertiu para o risco
de fa/er apenas as mais fáceis de serem
concluídas e não as mais importantes por-
que o mandato de quatro anos. ou mesmo o
cie oito anos — na hipótese de reeleição —.
"é curto para tantas prioridades 

'.

Io momento em que a temperatura po-
litica do período eleitoral e aquecida pelo
debate em torno da aprovação da emenda
para reeleição do presidente da República,
dois economistas com visão política lem-
bram que o horizonte temporal das relor-
mas para modernizar o pais e estabilizar a
economia passa de um ou dois mandatos
presidenciais.

Bulmer-Thomas destacou que as relormas
moderni/adoras no Chile. México. Argentina.
Peru e Brasil países que mais progrediram
no esforço para derrubar a inflação! estabilizar
a economia e reformar o modelo de desenvol-
cimento assentado no Estado — pedem pelo
menos uma década para produzirem resulta-
dos duradouros e irreversíveis.

Thomas apontou dois obstáculos a esta-
bilizaçáo. num contexto de inserção do pais
na corrente da globalização. O primeiro é o
câmbio, que depende, a curto prazo, do
ajuste fiscal, para dar mais liberdade á taxa
cambial. Outro é a política de comércio
exterior cie proteção a setores econômicos.
Se o Brasil pretende ser aberto e moderno,
não pode correr o risco de rotular-se exter-
namente de protecionista.

O professor disse que a globalizaçao desa-
1 usta as empresas e trabalhadores desprepara-
dos para as gigantescas mudanças de escala de
competição, mas garante que as vantagens
prevalecem com o tempo. Ja Edmar Bacha
previu que a exposição do país as relormas
ditadas pelo desafio da globalizaçao ainda pro-
duz.irá muitas fricções e desemprego.

Para o ex-presidente do BNDES, o alto
desemprego na indústria da Grande Sao
Paulo e conseqüência da saturação urbana e
do esgotamento do perfil industrial monta-
do ao longo de seis décadas sob liderança do
Estado. Como a nova estrutura industrial
está se espalhando pelos municípios do inte-
rior e estados v izinhos, os desajustes causa-
dos pela mudança do modelo econômico
aparecem de forma mais aguda na região.

Bacha e Thomas vêem com otimismo o
futuro do Brasil para recuperar as condições de
forte crescimento econômico. Mas condicio-
nam essa possibilidade ao compromisso da
nação com a estabilidade como precondição
para a retomada do desenvolvimento. Isso
implica aprofundar as relormas e a privatiza-
ção para gerar receitas e permitir ao Estado
zerar os déficits e bancar o custo da redução de
pessoal. Tais compromissos devem ser perma-
nentes e estar acima de um ou dois mandatos.

Propostas Concretas
...II.. L.'> \l\ iii-\, \.- itiiK.i -i /iinnt'! >><«/-

Pesquisas 
sibre os pleitos municipais reve

Iam que o eleitorado das principais capitais
do pais esta preferindo a continuidade a reno-
vaçáo. independente do partido do eandidato.
Escolhe-se uma linha administrativa, nao esta
ou aquela ideologia Mas a continuidade so e
referendada quando as prefeituras sao bem

geridas e cumprem projetos definidos de gover-
no. Quando a administração é condenada, os
eleitores preferem até deseonhecidos a nomes
tradicionais.

í o caso de Petropolis. eidade lia anos
submetida .i su®<sivas más adminislia-
çòes. 1 mpreguismo. ma gestão linanceira.
espécúlaçào imobiliária, negocismo. pia-
nos de expansão mirabolantes, alentados
contra o painmonio artístico c históiico.
são cs sintomas mais visíveis da perma-
nente degradação municipal

\s sondagens revelam que os petropoli-
tanos resolveram dar um basta nessa situa-
(^YÔ Os nomes tradicionais da eidade serra-
na. o pemedebista Paulo Rattes. três vezes

prefeito da cidade, e o pelelista Paulo Gra-
tacos, que por duas vezes esteve a Irente tia
administração municipal, estão em baixa. O

pedeli-la Luvercv Varanda, eandidato do
atual prefeito, o apagado Sérgio I adcl. e o
lanterna da aluai competição

\ estrela que sobe e a do relativamente
desconhecido, deputado estadual tucano I ean-
dro Sampaio, etc 35 anos. i|ue simboliza a
riipffira t-oiil uma tradição desastrosa IVlro-

polis, ha 10 anos. tinha a quinta economia do
Estãdó do Rio. hoje ocupa a 13a. Seis indús-
irias importantes instaladas na cidade se trans-
feriram para outros municipios da região ser-
rana. ou então para São Paulo e Minai
Gerais.

Como se não bastasse. Petrópolis en-
Ireiita unia onda de movimentos emancipa-
eionistas que ameaça dilapidar seus do®-
ffios Instoricos. É o esvaziamento territorial,
depois do econômico. 1 taipav a. por exem-
pio. manifestou claramente o desejo de se
tornar município autônomo.

Nos últimos levantamentos de opinião,
Leandro Sampaio se distanciou dos outros
candidatos por não cnlrentar os índices de
rejeição dos nomes já testados. Mas. nao só
por isso: Sampaio diz o que pretende lazer
para reverter a rota da decadência.

Anunciou um plano emergencial de 111-
centivos fiscais para recuperar a competiti-
v idade de Petrópolis. a criação de mecanis-
mos tle apoio á indústria turística, a
reestruturação do mercado de trabalho e
uma integração maior tios distritos para
conter os movimentos de-emancipação. Pro-
postas concretas, em vez de retórica balola

O eleitor quer exatamente isso. In ter-
romper o ciclo da crise, retomar o cresci-
mento sustentável, preservar e resgatar o
espaço do município, preservar o patrimô-
iiif histórico e artístico tia cidade imperial,
uma das mais belas e agradáveis tio estado
() eleitor mudou

CLÁUDIO PAIVA

E-mail Internei: |b a* ape org

Telerj

lia tlias meu telefone parou de dar
linha e de chamar também de fora. Quan-
do se telefona para reclamar, a Telerj
entra com sua mensagem de aparente efi-
ciência e garante que a linha está com
defeito, mas que jã esta sendo providen-
ciado o conserto. L mediante esta infor-
maçào. ha mais de uma semana nao eonsi-
go usar meu telefone (...). Maria da Glória
Ávila Arrejju} Rio de Janeiro

Correção

Na edição do dia 30 de agosto, o Ca-
dernb B errou ao publicar o nome de João
Antônio, no lugar do critico literário An-
tomo Cândido, na matéria Iove dc
Irado bufoiui.

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

As cartas Serão seleoonauns para publicação no lodo ou
em parte entre as que tiverem assinatura, nome completo
e legível e endereço que permita confirmarão prévia

Correios
É uma vergonha o serviço dos Cor-

reios. Já perdi várias cartas que postei em
várias agências. No dia 16 4 postei uma
carta registrada na agência da Rua Cinco
de Julho, em Copacabana. Infelizmente,
até hoje. o destinatário não a recebeu.

No dia 21 5. reclamei o fato na agência
e fui informada de que iriam averiguar.
(...) Ate hoje não recebi nenhuma satisfa-
çào por parte dos Correios, l.ourdes Pa-
checo — Rio de Janeiro.

Ciclovia
Após a conclusão da ciclovia tia Rua

Francisco Otaviano. em ( opacabana. os

pais de alunos do Colégio Pernalonga. lsa
Prates e de três outras creches-escolas lo-
calizados na rua vêm sofrendo com a falta
de planejamento de um acesso adequado
para que as crianças entrem nas escolas
com segurança. Os pais têm que parar os
carros dentro tia ciclovia ou no meio tia
rua (...). assim como os ônibus escolares.
(...) Ciclistas desavisados ou irresponsa-
veis passam correndo, sem parar ou dimi-
nuir a velocidade, muitas vezes insultando
crianças, funcionários e pais por estarem
ocupando a ciclovia. (...) A solução seria
desviar o movimento da ciclovia para a

que já existe dentro do Eorte de Copaca-
bana. (...) Carlos Henrique Pimentel —

Rio de Janeiro (via Internet).

Saúde
Achei muito curioso o interesse públi-

eo do deputado Alexandre Cardoso pelo
preço de produtos comprados pelo Hospi-
tal Central do Exército. (...) Sendo o 1 Cl
o caminho natural de verilieaçao tias con-
tas públicas, por que o deputado Alexan-
tire Cardoso preferiu a imprensa'.' (...) Pe-
dro Ralacl Machado de Godói Garcia —

Brasília.

?
O Ministério da Saúde não pode licar a

mercê da incúria administrativa, como se
apresenta 110 caso da locação tio posto de
assistência médica (PAM) da cidade de
Três Rio. posto esse que esta sendo despe-
lado por falta de pagamenio dos alugueis.
(...) As autoridades. (...). sobretudo o re-
presentante do Ministério 110 Rio de .la-
neiro. Nildo Aguiar, foram intimadas e
estão eonhecedoras deste despejo, e nao
apresentam soluções eficazes para ev itar o
caos 110 PAM de Três Rios. Não conven-
cem mais as prática!corruptas de superfa-
luramento. o sucateamento do atendimen-
to aos doentes, a burocracia e entraves
administrativos que resultam na crise da
saúde públicaj quando estamos diante de

questão simples como a de se atlimplir
débito liquido e certo, oriundo de sentença

icial. (...) Onde foram parar os recursos
financeiros do SUS ou do Fundo Nacio-
nal de Saúde vinculados ao pagamento
tios encargos daquela locação no munici-

pio de Três Rios?! ( .. )C hrisani Mendes
Carvalho e Solange da Cruz Mendes —

Petrópolis (RJ).

Fumo
Lstava 110 ônibus 37.520 da linha I 19

— Copaeabana-Praça 15. e pedi. como
outros dois passageiros, a um senhor
(...)— sentado ao lado tio motorista e com
um uniforme da mesma companhia— pa-
ra que não acendesse o cigarro que acaba-
ra de sacar do maço (...). O tal senhor
fumante, com total desprezo aos nossos
pedidos, não só acendeu o cigarro como
ainda comentou com seu colega que con-
dúzia o coletiva : O cara vai querer me
fazer descer do ônibus porque estou lu-
mando. F fumando continuou.

O motorista, que, teoricamente, deve-
ria zelar pelo bem estar dos passageiros,
respondeu solidário: São uns pés-de-Sjpi-
nelo, (...) que não têm dinheiro nem para
pegar um táxi e ficam querendo tirar uma
de bacana. (...) Mareelle Coelho — Rio de
Janeiro.

Atropelamento
Acidentes de trânsito acontecem nas

grandes cidades diariamente ( ), mas
existem alguns que chamam a atençao. No
dia 23 de agosto, um ciclista vinha da

praia do Lcblon. quando. 11a esquina da
Rua Capitão César de Andrade com a
Avenida Hartolomeu Mitre foi abalroado

por um ônibus, as 7h . (...) O atropelado
aguardou 45 minutos a ambulância. O

policial militar preocupou-se em ordenar
o trânsito. U111 cidadão e que se preocu-
pou em assistir o pobre atropelado. Isso a
três passos do batalhão da PM e a 2(111
metros do Hospital Miguel Couto

Por vezes vi policiais dando primeiros-
socorros â vitimas de transito. 1 empos de
solidariedade que pertencem ao passado.
(...) Ricardo Nehrcr — Rio de Janeiro.

Solidariedade
Foi com muita satisfação que li no

Informe .IB de 25 S que alunos do C olégio
Santo Inácio estão dedicando algumas
noites da semana ao trabalho de reforço
escolar com estudantes do Morro de Do-
11a Marta que fazem curso noturno no
colégio. (...) Para se formar uma elite é
necessário que se viva e nao apenas eo-
hlieça pelos jornais nossos problemas e
também o modo de vida tias pessoas mais
humildes. É de extrema valia este trabalho
desempenhado pelos alunos (...). L neees-
sano que estes alunos saibam (...) tia Vida
com V maiúsculo, diferente de seus eoti-
dianos. (...) Daniel Dix Carneiro — Rio de
Janeiro.
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QUE ELES DIZEM

Fernando Diniz

"São as mesmas j
figurinhas. Só que, j
agora, as figurinhas |

trabalham."
(Fernando Dini2. artista plástico, ha 50 ;
anos internado no Hospital Psiquiatri- I
co Pedro II. no Rio. dolimndo o sou :
primeiro lilme de animação. Estrela de ;
oito pontas Ontem, no JB) ;

"O 
preço que o

fumante paga é a j

própria vida."
(Marcos Moraes, cirurgião, diretor do
Instituto Nacional de Câncer, sobre as
conseqüências do consumo de cigar-
ros Ontem, no JB)

"O Maluf não

fuma, mas o Celso

pita!"
(Celso Pitta, candidato a proloito do
Süo Paulo polo PPB. lazendo piada
durante um debate via Internet. On-
tom, na Folha de S. Paulo)

"Esse negócio de

que dinheiro não

traz felicidade é

invenção de rico."
(Sônia Braga, atriz de Tieta do Agros-
te. comontando as condições do pro-
dução do filme. Ontom. na revista Do-
mingo, do JB)

Valemos

uma missa

\! WroN ( VKI OS •

T~\ |n| de importante publicarão brasileira disse
LJ certa vez que a America Latina "não interessa a
ninguém". Ciclo dc conlcrcncius sobre os últimos 50
anos da história latino-americana, que se realiza no
Centro Cultural Banco do Brasil, com patrocínio deste
jornal, expressa o contrário. Tem mobilizado dia ria-
mente mais de 300 pessoas de todos os tipos e idades,
ás vezes mais de 400, interessadas em saber e entender
o que foi esse meio séculçf em nosso continente. Os
arquivos íègistglm outro equivoco do gênerOj cometi-
lio por especialistas do Departamento de Estado ame-
ricano na passagem dos anos g0 para os 70. quando
redigiram documento cujas conclusões decretavam a
absoluta inutilidade da América Latina.

Pouco ou nada importávamos como peças! no xadrez
da Guerra Fria. Era o Relatório Plank. nome tirado do
chefe da equipe que o preparou por encomenda de
llenrv kissinger. recém-chegado as ante-salas de Was-
hington. onde piscavam os painéis indicando os graus
de importância e dcsimportáneia dos paises submetidos
ao jogo pesado dos "grandes . Continha alirmações
ecMo a America Latina "não \ale uma missa" ou nada
acontecera "se a America Latina afundar". O tempo
mostraria que o doutor Plank estava por fora] Nos
anos 70 e NO as intervenções dos Estados Unidos nos
países latino-americanos se intcnsilicaram e se torna-
iam escândalos inclusive internamente.

Acabaram resultando em autocriucas e ações parla-
nijfitares que tratavam de limitar o uso do que o senador
William Fulbright chamou de "arrogância do poder". A
exposição detalhada da trama que desaguou no golpe
contra SaKador Allende no Chile lesou o Congresso
americano a ditar novas normas de comportamento da
CI A, Os Estados Unidosjgastaram quase três bilhões de
dólares financiando o regime salvadorenho em confronto
com guerrilhas que conseguiram lincar-se num empate
militar, não derrotavam o Exercito e nem eram derrota-
das. embora estivessem armadas precariamente. Nos
anos NO não houve um único oficial das lorças armadas
de 11 Salvador que não tivesse Ireqüentado centro de
treinamento do Pentágono.

Os "contras" da Nicaragua. em guerra contra os
sandinistas. recebiam armas que os americanos com-
pravam por meio de complicadas operações triangula-
ies envolvendo o Irá. "pais maldito". O próprio Henry
Kissinger. segundo denúncia do então embaixador dos
Estados Lindos em Buenos Aires, teria dado sinal
verde para a v iolenta repressão que se abateu sobre os
argentinos e produziu mais de 30 mil "desaparecidos .
O memorando relatando o encontro, durante reunião
da OEA em Santiago do Chile, entre Kissinger e o

chefe militar que se tornou mi-
nistro do Exterior da Argenti-

na com o golpe de 1976. apa-
receu no semanário The
Xutioit e nunca foi desmenti-
do.

Ainda hoje. vez por outra
são descobertas, com as mes-
mas sujeiras de sempre, opera-

çòcs continuadas na Guatemala envolvendo agentes
locais e americanos da CIA. Invasão de Granada, do
Panamá etc. Por que tudo isso se a América Latina nao
valia uma missa'.' Surpresa com o interesse pelos últi-
mos 50 anos da história latino-americana'.' Grupo de
historiadores e jornalistas de São Paulo, a procura de
meios alternativos, lançou o boletim Munem de olho
em alunos de segundo grau. de cursinhos para vestibu-
lares e de universidades. Já são 45 mil exemplares de
tiragem e um sem-número de convites para conlerén-
cias em escolas, cheias de jovens áv idos por saber o que
se passa fora do Brasil.

Como as matérias não se limitam a América Latina,
é quebrado equivoco gêmeo, o de que os acontecimcn-
tos internacionais podem ser dispensados. O Brasil
ignora o mundo além da Disneyvvorlq e do eomprismo
e se isola socialmente. Não seria esse o caipirismò de
que fala o presidente I ernaiulo Henrique gardoso?

Pouco ou nada

importávamos como

peças no xadrez da

Guerra Fria

Planejamento na incerteza

MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES *

Uma 
visão pangiossiana e mal in-

formada do que são o "mercado

global" e o processo de "destruição

criadora" proporcionado pela abertura
econômica radical vem predominando
no discurso dos novos economistas que
dominam a equipe econômica do go-
verno. Alguns construíram "estereôti-

pos" de mercado e concorrência (su-
postamente inspirados em Schumpeter)
que conduziriam a uma reestruturação
passiva da indústria, capaz de produzir
efeitos benéficos pelo aumento da esca-
Ia e da eficiência das empresas sobrevi-
ventes.

Uma "terceira onda" supostamen-
te atrairia novas Empresas Transna-
cionais, que se comportariam como
verdadeiras E.T., no sentido da ficção
científica, dispostas a correr riscos
desconhecidos, além dos já conheci-
dos "Custo e Risco Brasil", para fa-
zer o país ingressar na era da globali-
zação.

Este simulacro de "navegação mer-
cadológica" contrasta acentuada-
mente com a visão estratégica moder-
na de um ilustre homem de empresa
com notória experiência internado-
nal. o Dr. Eliezer Batista, a quem tive
o prazer de escutar recentemente. No
seu entendimento dos problemas con-
temporáneos. só é possível obter uma
inserção internacional adequada do
país se o Estado brasileiro tiver um
planejamento estratégico que con-
temple uma visão sistêmica e holistica
de desenvolvimento sustentado

Para chegar a essa visão. Eliezer
parte de uma pergunta fundamental:
o que existe de capacidade produtiva
no pais que se encontre desaproveita-
da e cuja utilização seria mais barata
que o seu sucateamento? Leva tam-
bém explicitamente em conta uma
consideração óbvia nas experiências
asiáticas e européias bem-sucedidas: o
caminho da inserção internacional
não é oposto ao da integração pigjdu-
tivii nacional. Pelo contrario, esta úl-
lima é a base de sustentação que deve
produzir sinergias suficientes para

nos lançarmos ao novo tipo de con-
corrência internacional. Sendo esta
eminentemente arriscada, requer, pa-
ra a orientação da tomada de decisões
estratégicas das empresas, uma sólida
base de projetos logísticos de apoio e
de decisões públicas estratégicas que
sejam mantidas ao longo de um plano
plurianual de investimentos que possa
ser levado a sério.

Para Eliezer, os eixos espaciais de
desenvolvimento já existentes devem
ser reforçados e modernizados com um
planejamento da infra-estrutura que se
apóia em três vetores: logística, energia
e telecomunicações, que aumentem a
eficiência sistêmica do espaço físico já
ocupado. As indústrias e a utilização
dos recursos naturais devem contem-
plar simultaneamente o respeito á eco-
logia e a melhoria de condição de vida
da população. As vantagens compara-
tivas que o pais já possui em termos de
água, energia e biodiversidade devem
ser reforçadas e complementadas no
espaço sul-americano, a começar pela
viabilização de um potencial energético
maior.

O sistema de transportes, além de
escolher as soluções mais simples e eco-
nômicas de integração multimodal. de-
ve contemplar a construção de um por-
to continental, com manejo logístico de
eontainers que permitam rotas compe-
titivas pelo Atlântico Sul e atinjam ^
Ásia", passando pela África do Sul. O
único porto em condições cie desempe-
nhar esse papel no Brasi seria o Porto
de Sepetiba tal como concebido origi-
nalmente. Tal como vão as coisas, ar-
riscamo-nos a perder para a Argentina
ou o Uruguai a possibilidade de que
isso ocorra.

O apoio ás modernas industrias de
comunicação e inteligência tem de ser
acompanhado da formação educado-
nal desde a base da população ate os
centros de excelência universitários e
da adaptação e produção interna de
novas tecnologias. Nos projetos ener-
géticos e cie transporte, tis ecossistemas
não podem ser agredidos, quanto mais
não seja por 

"razões 
pragmaticas". já

que não obteríamos financiamento in-
temacional complementar aos recursos

captados internamente.
Neste processo de desenvolvimento

sustentável, estrategicamente apoiado,
o setor de bens de capital, a população
e o espaço físico não podem ser deixa-
dos como incógnitas senão que, pelo
contrário, são variáveis-programa. De
uma programação não linear em que,
além disso, os recursos devem ser so-
macios com sinergia. Em linguagem
popular, isso significa que dois mais
dois devem ser iguais a cinco e não um
resultado menor que quatro, como está
ocorrendo com a desestruturaçáo sisté-
mica em curso.

Comparando a serie de mapas llsicos
do Dr. Eliezer que incluem desde os
ecossistemas a mapas de transportes,
energia e telecomunicações existentes
no pais e as possibilidades de eomple-
mental idade e sinergia que eles indicam
— com o pífio rol de projetos do re-
eém-anunciado "Plano de Metas . ve-
rificar-se-l que praticamente não há
coincidência.

Até aqui (antes das próximas ciei-
çòcs). do ponto de vista estritamente
político das alianças 110 Congresso e dc
sua imagem 110 exterior, ninguém pode
pôr em dúvida a "governabilidade" do
pacto de poder que sustenta o governo
de Fernando Henrique Cardoso. Mas
há fundadas e visíveis dúvidas sobre
aquilo que os especialistas norte-ameri-
canos chamam de ffgyernamv. isto é a
sua ¦ ctt-p-acidade de governo eficaz. A
incapacidade de coordenaçao das equi-
pes técnicas em distintos niveis do apa-
relho dc Estado, sua baixa capacidade
de decisão em condições de incerteza c
a falta de projetos estratégicos estão
levando o pais a condições de vulnera-
bilidade nunca vistas desde o século

passado.
Convém lembrar aos "estrategos

do governo, se e que eles existem, que
não é apenas com empresas com certi-
ficado 1SO-9QOO (aliás, muito poucas
para o universo de empresas existentes
ou mesmo comparadas ás já quebra-
das) que se conquista a possibilidade de
11111 desenvolvimento sustentado e com
inserção internacional dinamica.

Deputada federal (PT-HJ)

Hora de aposentar os 

"ismos'

" Jornalista

NOliNIO SPÍPiOLA •

A Associação Brasileira dos Ana-
/\ listas do Mercado dl Capitais
(ABAMEC) reuniu-se semana pas-
sada em Angra dos Reis para um
congresso nacional. A pauta desse
encontro girou em torno de muitos
temas, porém o mais crítico deles é
o de como será o mercado trabalho

para analistas na virada do século.
A questão passa pela liquidez das

ações latino-americanas dc primeira
linha que querem imigrar, já imi-

graram para Nova Iorque ou vao
aos poucos entrando em canais ele-
trônicos de negociação. O Brasil é o
último pais da área que continua
com volumes relativamente altos

para as ações negociadas em bolsas,
comparando-se com o México, o
Chile ou a vizinha Argentina. Aos

poucos, porém, começa a pisar no
mesmo palco móvel que leva imi-

grantes menos sofisticados a trocar
calor de Madureira ou a poluição

da Moóca por um emprego como
taxista em Miami 011 lavador dc

pratos cm Paris.
Se alguém pensar cm responder a

esses desafios pelo lado emocional,
convém lembrar que não ha mais
espaço para o nacionalismo ao esti-
Io dos anos 60. Nem na luta pelo
mercado dc hardware nem de sofl-

vare nem por reservas dc qualquer
outro mercado. A multinacional
nacionalista que pede proteção ao

governo contra as importações e tao
vulnerável quanto uma estatal bra-
sijeira que quisesse virar multina-
cional para manter 11111 monopólio.

Nessa espécie de baile fin-de-siè-
ele só há uma forma de defender os
interesses dos que pilotam ou estão
empregados em mesas de corretoras
e bancos: procurando respostas tcc-
nicas e identificando o que foi per-
dido pelo meio do caminho.

jfjma vez. aposentados os "is-

mos". a primeira tarefa do prolis-

sional do mercado de capitais que
queira preservar empregos 110 pais
deve ser estudar como as lideranças
de Chicago. Londres ou Nova lor-

que se defendem. Estudem os discu-
ros de um Bill Brodsky (o CEO da
Chicago Merc) 011 do cliairman da
NYSE. Nenhum deles admite pôr
em risco os pils da CME. o Jloor de
uma CBOE ou de qualquer outra
bolsa. A L1FFE de Londres fez tini
acordo com a Chicago Board cm

que a internacionalizaçao passa,
primariamente, pela manutençao
das respectivas áreas de inlluència
(leia-se: capacidade para lormar

preços) dos dois lados do Atlanti-
co.

Brasil entrou com dez 011 vinte
anos atrasado nesse debate por
muitos motivos. O principal deles é
a baixa qualidade do "software de

pais" brasileiro. Na hora de mudar
o software há pouca gente no execu-
tivo e no legislativo entendendo as

complexidades do mercado dc capi-
tais e do seu irmão caçula, os deri-
vativos, para não falar no conceito
estratégico de formação dc poupan-
ça a longo prazo. Comparada com a
Constituição americana, a brasilei-
ra tornou-se uma colcha de retalhos

que não se completa nunca. Além
disso o '/software das S/As está
sendo questionado e o "software do
trabalho" não fomenta a participa-
çào dos executivos 110 destino das
empresas.

Vejam, a titulo dc exemplo, o
software do trabalho americano:
38% das grandes empresas dos Es-
tados Unidos têm programas de es-
tímulo à compra de suas ações por
executivos, e pelo menos 25% delas
especificam o múltiplo do salájjo

(seis a oito vezes) que eles devem

possuir. Somando-se outros 10% a
5" <> ile empresas que tem políticas

para estimular a compra de ações

pelos dirigentes dc nivel médio, clic-

ga-sc a quase 50"» de empresas com
estratégias participativas. Não se
trata de deslocar o lixo da proprie-
dade. mas o eixo do interesse num
ambiente de alta mobilidade da
mão-de-obra especializada.

Programas semelhantes 110 Brasil
errariam o alvo por quilômetros dc-
vido à baixa liquidez das ações da
chamada terceira-linha. Sabe-se.

por exemplo, que uma grande em-

presa do ramo da construção no
Brasil tem cerca dc 40% a 45" 1 das
ações nas mãos dos empregados.
Seria perfeita se estivesse no Primei-
ro Mundo.

Tem mais: tomando o mês de
abril para comparação, a caplaçao
dos fundos mútuos especializados
cm pequenas empresas (small çaps)
no mercado americano chegou a

55% do total. No Brasil, os fundos
emergentes estão apenas engati-
nhando graças a criatividade de al-

üims presidentes de corretoras, ban-
cos e fundações como a Previi Mas

cm que mercado suas quotas terão
liquidez se a primeira-lmha viajai
de .1 umbo para o exterior?

O grande desalio dos analistas
reunidos em Angra foi encontrar
um ponto de convergência acima
dos "ismos". trazendo sua impor-
tinte contribuição intelectual para
melhorar o "software Brasil 110 es-

paço c no mercado de trabalho em

que militam. O país nao pode prati-
car o isqlacipnismo a titulo de de-

tender suas bolsas. Não deve. tam-

pouço, rav 11íir cm to111 o dc

lideranças com propostas técnica-
mente frouxas.

• jornalista supermwidenle de Heiacôes institucionais
tíri Bolsa de Valore . tíe Sao Paulo (Dover.pai c*-diretor oi

BMfil ux-correspondont" do JORNAL DO BRASILi
Washington Moscou e Londres e ex-edítorialista
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¦ Pior ataque em 30 anos mata mais de

100 e complica situação do presidente

Cidade do México — AP

BOGOTÁ — O presidente da
Colômbia, Ernesto Samper, disse
que não há possibilidade de nego-
ciar a paz com os grupos guerri-
íheiros do país, que no sábado
lançaram sua mais sangrenta
ofensiva em 30 anos, provocando,
em ataques simultâneos, a morte
de pelo menos 100 pessoas, entre
civis, militares e rebeldes. Samper

, disse que a "barbárie da guerrilha
não tem limites" c acusou os re-
beldes de pretenderem deter as
recentes medidas do governo para
destruir as plantações de folha de
coca, matéria-prima da cocaína.

Os guerrilheiros das Forças
Armadas Revolucionárias da Co-
iômbia (FARC) e do Exército de
Libertação Nacional (ELN) pro-
tagonizaram ações em 11 departa-
inentos (estados) do pais c na ca-
pitai, Bogotá. O ataque mais vio-
lento foi contra a base militar de
Las Delicias, no departamento
(estado) de Putumayo, na Ama-
zônia colombiana. Nessa base. in-
cendiada pelos rebeldes, foram
encontrados ontem cadáveres mu-
tilados e queimados de 34 milita-
res. Pelo menos 50 soldados estão
desaparecidos.

Coca — Putumayo e o depar-
lamento vizinho de Caquetá têm
sido palco, nos últimos dois me-
ses, de manifestações de milhares
de camponeses que vivem do
plantio da folha de coca. O gover-
no acusa os guerrilheiros das Farc
de estarem por trás dessa rebelião
dos chamados coculcros, que o-
põem-se à destruição de suas plan-
t'açôes. Os cocalcros, por sua vez,
alegam que o governo não lhes dá
condições econômicas para a
substituição do cultivo da coca
por produtos legais.

A guerrilha colombiana, surgi-
da há 32 anos. é a mais antiga da
América Latina. Sua atividade

provocou, no campo oposto, o
surgimento de esquadrões para-
militares de extrema-direita. A si-
tuação de violência complicou-se,
a partir da década passada, com o
estabelecimento dos grandes car-
téis do narcotráfico, que fizeram
da Colômbia o maior exportador
de cocaína do mundo.

Hoje, os dois principais grupos
guerrilheiros do país — as Farc e
o ELN— mantêm uma relação
simbiótica com o tráfico. Os re-
beldes cobram pedágio dos trafi-
cantes que entram nas regiões sob
seu controle, principalmente as
florestas do Sul e Sudeste do país.
Os guerrilheiros também finan-
ciam suas atividades com seqües-
tros — a Colômbia é recordista
mundial desse crime — e recente-
mente têm sido acusados de rap-
tar crianças para obrigá-las a
combater.

A ofensiva rebelde complica
ainda mais a situação do presi-
dente Ernesto Samper, que está
sob ataque cerrado do governo
americano desde que foi acusado
de ter recebido dinheiro do Cartel
de Cáli para sua campanha eleito-
ral. em 1994. Apesar de ter sido
absolvido pelo Congresso colom-
biano. Samper teve seu visto de
entrada nos EUA cancelado e es-
pera-se que a qualquer momento
o governo americano decrete san-
ções econômicas contra o país.

? Helmer Pacho Herrera, o últi-
mo dos sete chefões do Cartel de
Cáli que permanecia foragido, en-
tregou-se ontem ao diretor da Poli-
cia Nacional colombiana, general
José Serrano Cadena, na cidade
industrial de Yumbo, no Oeste do
pais. Herrera pretende se beneficiar
de uma lei que prevê a redução da
pena para os traficantes que se ren-
derem e confessarem seus crimes.

Mexicano promete

fim de rebeldes

Enquanto) Zedillo discursa (alio), deputado com mascara dc porco dcnunciu a fraude eleitoral

MÁRIO ANDRADA E SILVA
Correspondente

MIAMI — Em seu discurso anual ao Con-
gresso, o presidente do México, Ernesto Zedil-
lo, prometeu combater "com toda a força do
Estado" os guerrilheiros do Exército Popular
Revolucionário (EPR), que surgiram há dois
meses no estado de Guerrero, no Sul do país, e
semana passada lançaram ataques simultâneos
que fizeram 13 mortos. Zedillo não citou nomi-
nalmente o EPR e nem usou a palavra 

"guerri-

lha" para definir o grupo, preferindo chamar
seus integrantes de "terroristas". "No momen-
to em que o país consegue ficar outra vez de pé
não permitiremos que uma intentona criiel e
caduca tente barrar o caminho da democracia",
disse Zedillo.

Apesar do novo abalo que a ação do EFJR
representou para a imagem do México, Zedillo
conseguiu salvar a mensagem otimista que ha-
via preparado para o seu segundo informe de
Governo. Ele previu que o PIB mexicano crês-
cerá a taxas de 3,5% a 4% nos próximos dois
anos e afirmou que o período de "emergência

econômica", provocado pela crise financeira dc
dezembro de 1994, já acabou. Previu ainda
quedas na inflação e no desemprego e um
futuro livre de amarras para a flutuação do
peso devido â "falta de pressão 110 balançO'de
pagamentos".

Zedillo, no entanto, teve que enfrentar ãt!i-
ques da oposição, que preparou um contía-in-
forme afirmando que o atual modelo econòmi-
co aumentou a pobreza e o desemprego. No
momento em que discursava, deputados do
Partido da Revolução Democrática (PRD. ceii-
tro-esquerda) levantaram no plenário faixas pe-
dindo democracia, emprego e justiça no pais.
Um deputado, Marco Rascon. vestindo uma
máscara do porquinho Ihbv do cinema, levan-
tava cartazes com mensagens irônicas como
"Os banqueiros precisam de mais apoio" e "O

4 de julho (Dia da Independência dos EU.§ é
também a data máxima do México". A .1nmri-
lha do PRD provocou 11111 bate-boca entre"os
deputados que quase interrompeu o discurso
presidencial.

SEGUNDA-FEIRA. 2 DE SETEMBRO DE 1996
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Curdos estao em quatro paises
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Menino eurdo deseansa em /rente a painel com 0 rosto de Saddam Hussein crivado de balas

Curdos estão em quatro países

• Istambul Curdistâo9Ancara

TURQUIA

OltPRE^ IRAQUE

Reuters. Zhnko. Norte do Iraque — abril/91

IIAGD\ — O presidente do Ira-
que. Sacra® Hussein, ordenou
ontem a retirada das tropas que
invadiram sabado a /ona de segu-
rança do Curdistâo. 110 Norte do
país. Mfs o Iraque, sob embargo
econômico desde 1990, não sai
ileso [da crise. A Organização das
Nações Unidas adiou, ontem, a
aplicação do acordo que permiti-
rá ao país vendei petróleo para
comprar comida e remédios.

À noite] o primeiro-ministro
iraquiano. Tareq Aziz, telefonou
para o secrétário-geral da ONU.
Butros Ghali, comunicando que
as tropas foram instruídas a dei-
xar as regiões ocupadas no sába-
do. Um dirigente da facção curda
que apóia a invasão iraquiana dis-
se que. ontem â noite. Bagdá já
havia retirado metade dos 40 mil
soldados que tomaram Arbil.
principal cidade da zona dc segu-
rança estabelecida pela ONU logo
depois <|| Guerra do Golfo, em
1991. para proteger os 3.5 milhões
de curdos que vivem no Iraque.

O governo dos Estados Uni-
dos. entretanto, recebeu a noticias
da retirada iraquiana com ceticis-
mo. As forças americanas no Gol-
Io Pérsico estão em alerta máximo
desde sábado. Ontem, um artigo
no jornal do governo iraquiano
dizia que 

"o 
povo está pronto

para dar 11111 exemplo que vai,
inevitavelmente, lembrar os ame-
ricanos de seu trauma no Vict-
nam".

O porta-voz da Casa Branca.
Mike McCurry, disse que o presi-
dente Bill Clinton, que passou o
fim de semana 110 Arkarisafj tele-

Ibnou para vários lideres mun-
diais. O porta-voz assegurou que
o Iraque não ficará sem resposta.
"Não há justificativa para a ação
dc Sâqdain Hussein 110 Norte do
Iraque", disse McCurry. Was-
hington tem mais de 300 aviões e
20 navios de guerra na região!

A intervenção militar iraquia-,
na começou na manhã de sábado.
Os soldados tomaram Arbil com
apoio de homens do Partido De-
mocrático do Curdistâo. A cidade
estava sob domínio da União Po-
pular do Curdistâo, que recebe
apoio do Irã.

Em Bagdá, fontes diplomáticas
e governamentais disseram que o
objetivo da ação militar iraquiana
foi assegurar as rotas de futuras
exportações de petróleo, ameaça-
das por facções curdas hostis a
Saddam Hussein. O Iraque espe-
rava retomar as exportações em
setembro, mas o tiro deve sair
pela culatra. Por causa da ação
iraquiana, o seeretário-geral da
ONU anunciou que vai adiar o
plano que permite ao Iraque ven-
der RS 2 bilhões cm petróleo por
seis meses.

O acordo com a ONU serviria
para aliviar a situação interna do
pais. sob boicote econômico des-
de a invasão do Kuwait, em agos-
to de 1990. Em Teerã, o presiden-
te do parlamento iranino. Na-
tJgh-Nuri, acusou os Estados
Unidos de lerem autorizado o
Iraque a invadir o Curdistâo.
"Sem a coordenação americana,
Bagdá não massacraria um povo
inocente", disse.

Menino eurdo descansa em frente a painel com o rosto de Saddam Hussein crivado de balas

CURDOS ESTÃO DIVIDIDOS

Os curdos, que somam 20
milhões de pessoas, vivem em
quatro países e lutam há déca-
das pela independência do
Curdistâo. Mas seus dirigentes
estão divididos em muitos gru-
pos. Os principais são:
Partido Democrático
do Curdistâo (PDC) —
Controla o Nordeste do Ira-
que, incluindo a fronteira com
a Turquia, onde cobra taxas
sobre o comércio ilícito de pe-
tróleo iraquiano. Um quarto
do território curdo no Iraque
está sob o controle do PDC,
fundado em 1946 pelo mulá
Mustafá Barzani. O partido foi
legalizado no Iraque em 1958.
Luta por um governo próprio
em áreas curdas e participação
dos curdos no governo de Bag-
dá. Após a morte de Barzani,
em 1979, o partido passou ao
controle de seu filho Massoud,
de 50 anos. que tem apoio das
tribos das montanhas. Muitos
curdos urbanos e instruídos
também o seguem, vendo sua
política de reconciliação com
Bagdá como a única opção
realista.

União Patriótica do
Curdistâo (UPC) — A
UPC controla o Centro e o
Sudoeste do Curdistâo. O par-
tido tomou a capital regional,
Arbil. em dezembro de 1994.
Segundo a UPC, 50% do terri-
tório curdo no Iraque e 70%
da população estão sob seu
controle. O lider é Jalal Tala-
bani, ex-membro destacado do
PDC, que fundou a UPC em
1975 e permaneceu associado a
Bagdá até os anos 80. Após a
Guerra do Golfo, a UPC se
reconciliou temporariamente
com o PDC. Nas eleições de
1992, os dois partidos conse-
guiram 50 cadeiras cada no go-
verno regional do Curdistâo.

Congresso Nacional
Iraquiano (CNI) — Fun-
dado em 1992 e baseado em
Londres, o CNI congrega gru-
pos oposicionistas iraquianos,
incluindo o PDC, a UPC e

partidos islâmicos. E liderado
pelo executivo iraquiano Aha-
mad Chalabi e serve como me-
diador em conflitos entre fac-
ções curdas. O CNI diz ter

apoio de oficiais do Exército
de Saddam Hussein.

Partido dos Trabalha-
dores Curdos (PTC)
— Luta há 12 anos por inde-
pendência ou autonomia no
Sudeste da Turquia. O governo
turco diz que os rebeldes usam
o Nordeste do Iraque como
base. Mais de 20 mil pessoas ja
morreram nos confrontos en-
tre as forças turcas e os rebel-
des do PTC. Acredita-se que o
lider do partido, Abdulá Oca-
lan, fique na Síria. Há sinais de
aproximação com o Partido
Democrático Curdo, o que a
Turquia vê com temor.

Comunidade Turco-
mana — Grupo de cerca de
2 milhões de turcos, dos quais
200 mil vivem no Norte do
Iraque. A principal representa-
ção política é o Partido Nacio-
nal Turcomano do Iraque, que
boicotou as eleições para o
Parlamento Curdo-iraquiano
em 1992. Os turcomanos que-
rem autonomia numa região
que vai até Kirkuk, área rica
em petróleo.

Furacão ameaça

Leste dos EUA
O furacão Edouard, que começou na região do Can-
be, ameaça atingir os estados americanos de |irgii»ia
e Nova Iorque, a região mais populosa da Costa
Leste dos EUA. O furacão, com ventos |c 200
quilômetros por hora. deve chegar f terra hoje. 911
pleno feriado do Dia do Trabalho, quando cerceie
10 milhões de americanos estarão em zona de rosco.
Mesmo que se confirme a teoria dos esjKcialistaS de
que o Edouard perderá quase toda sua força quando
se chocar com uma "zona de alta pressão" estaciam-
da no Norte do pais, o perigo ainda è imensaS)
Nordeste dos EUA não é uma região acostumada*,!
receber os ventos da temporada de furacões^
Atlântico Norte. O último furacão que atingjjSi
região de Nova Iorque, o Glória, em 19S5, niatgí^<>
pessoas. E depois do Edouard, os americanos uifti
devem se preocupar com os furacões Fran e Gusml ,
hoje 110 meio do Atlântico mas já em rola ameaçara-
ra para a região do Caribe e da costa americana, ^

«jjfi

Maioria dos peruanos
não quer nova reeleição^
A maioria da população de Lima não concorda qtte
o presidente peruano? Alberto FujimoriJ seja
candidato a uma terceira reeleição no ano
segundo uma pesquisa da empresa de consultoria,^
privada Imasen. Segundo a pesquisai realizada eofcà'
os dias 29 e 30 de agosto, 50.4% dos entrevistada^
são contra a reeleição de FujimoriJ 41.9% sao a
favor e 7.7% não responderam. No dia 1S de agjjjf,
o instituto Apoyo fez unia pesquisa onde 49% d.t£*
peruanos também foram contra a reeleição do «*m
presidente.

Papa recrimina nova lef^
do aborto na Polônia
O papa João Paulo II cotulenou ontem a nova
sobre o aborto aprovada semana passada pelo «ri*
Congresso da Polônia, sua terra natal. "Uma pai?*
que mata seus filhos é um pais sem futuro", disse
João Paulo II, dirigindo-se a um grupo de fieis ^
poloneses. A nova lei permite o aborto até os três ».;
meses de gravidez por razões financeiras e '"•j"

emocionais. O aborto era permitido na Polòniaw.
periodo comunista, mas havia sido praticamente
banido há três anos, quando Walesa — derrotado»)
ano passado por um e\-comunista era presidWÍW

¦m

Acusação de fraude
na eleição libanesa
Assessores do primeiro-ministro do Libano. Raíií"
al-Harin. foram acusados de suborno na tercgria*
fase das eleições parlamentares de ontem, em *"? ^
Beirute. Um voto cm Hariri. bilionário que já f
governa o pais há quatro anos c concorre ao ^
Parlamento pela primeira vez. valia RS 64. SegtQjfy
a agência de noticias Reuters, dezenas de eleitoresà
lotaram o comitê eleitoral dc Hariri durante a lartítt.vn*v'»
à espera de pagamento. Eles contaram ter recebida
promessa dc que ganhariam o dinheiro, desde quo—
lurassem sobre o Corào que votariam no premiírjjjr
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A Digital Equipmenl do Brasil. objetivando

melhorar cada ve~ mais seu serviço de atendimento,

SDSDDSD 
informa à todos seus Clientes,

Parceiros e fornecedores, jw //0/-» número de telefone

para o Rio de Janeiro (021) 277-6000. Estamos

277-6000
aguardando sua chamada.

IJgue para nós ou se preferir visite nosso site em

http:/ / wmv.digitaicom.br.

MÚSICA CIVILIZADA

& INFORMAÇÃO RELEVANTE

99.7

1° PRÊMIO: AUTOMÓVEL O KM ^ y prêmio; motocicleta

125CC O KM y PWiMIO- MICROCOMPUTADOR 486 PX2 40PRÊMIO:TV

EM CORES E VIDEOCASSETE 5' PRÊMIO: MINI SYSTEM CP PIAYER

f) 6' PRÊMIO: GELADEIRA 270 UTHOS^fr 7'PfllMI0:IWÀ0UINA PEÇOSTU RA

Bicicleta da Sorte: você ajuda a Casa do Hemofílico e ganha na hora

bicicletas e camisetas. E ainda concorre a um automóvel O Km e a

mais 6 prêmios incríveis, no dia 12 de outubro, pela Loteria Federal.
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Lightel estuda abertura de capital

t.ÁSZLO VARGA
Agência JB

UBERI ÂNDIA. MG —A Lightel.
subsidiária do grupo Algar dedica-
da exclusivamente à administrarão
de serviços de telefonia e de TV a
cabra vai eoloear ações nas bolsas
d£ valores. A informação e do vice-
presidente do conselho administra-
tho do grupo Algar. Lui/ Alèxan-
dre Garcia, ao informar que a
Lightel iniciou um projeto de capi-
talização para investimento em di-

Afrsas tecnologias da informação.

"Já conseguimos captar USS 35
milhões do International Financial
Corporation (1FC). órgão do Ban-
co Mundial, sendo que cerca de
USS 25 milhões dizem respeito a
financiamentos e o resto a partici-
nações rio capital da Lightel". de-
clara Garcia. A empresa está cm
busca de outros investidores e de-
pois de consolidar o projeto de par-
ceria, lançará papéis nas bolsas de
valores.

O objetivo da Lightel — que já
administra a telefonia fixa e celular

dos 310 mil usuários da Companhia
de Telecomunicações do Brasil
Central (CTBC-Telecom), cm 80 ci-
dades de Minas Gerais, São Paulo,
Goiás e Mato Grosso do Sul. c as
operações de TV a cabo da Imagem
TV, operadora que fornece progra-
maçai para 25 mil residências de
Uberlândia e Araguari. em Minas
Gerais — ò explorar o mercado de
comunições. de olho também no
aceso à Internet. As redes de TV a
cabo tem um enorme potencial nes-

se sentido."No Reino Unido, essas opera-
doras dão acesso também à telefo-
nia normal", disse Garcia. A Ligh-
tel. que deverá faturar RS 400 mi-
lhões neste ano. pretende entrar
nesse mercado. "Dependemos de
mudanças na Constituição, pois
hoje somente as operadoras de tele-
Eonia podem atuar no setor". O
grupo Algar pertence ao milionário
Lui/ Alberto Garcia, pai de Luiz
Alexandre Garcia.

o caixa da Reter

FERNANDO THOMPSON
Aury Sampaio, ex-superinten-

de da Rede Ferroviária Federal
(RFFSA), ganhou na Justiça o
direito de receber mais de RS 2
milhões de indenização da Rcfer.
o fundo de pensão dos emprega-
dos da Rede Ferroviária Federal.
Aury é um dos 38 ex-empegados
que entraram com ações pedindo
participação no lucro da Refer.
Só que com um detalhe: a empre-
sa tem um buraco em suas contas
que a valores de hoje eqüivale a
RS 900 milhões. "Como a Justiça
pode dar ganho de causa a asso-
ciados com o fundo nessas condi-
ções?". pergunta Aloysio Sérgio
Fagundes de Azevedo, diretor-su-
perintende da Refer.

Aloysio diz que os ex-associa-
dos estão se aproveitando de uma
artigo do estatuto do fundo, que
estaria sendo interpretando de
forma equivocada pela Justiça. O
artigo diz: "Em caso de superávit
nas contas, a Refer pode distri-
buir os lucros entre seus associa-
dos". Segundo o diretor, nos anos
de 84, 85, 86 e 89, ex-administra-
dores utilizaram artifícios contá-
heis para colocar as contas da
Refer no azul. Aloysio diz que por
causa desses balanços, durante
anos se pensou que a Rcfer. como
outros fundos, estivessem com
boa saúde financeira.

Intervenção — Mas os ba-
lanços estavam errados. Tanto
que há dois anos a Secretaria de
Previdência Complementar, su-
bordinada ao Ministério da Previ-
dência, decretou intervenção na
Refer. "A situação aqui estava
complicada. Tivemos que verifi-
car os balanços de anos anterio-
res". diz Aloysio. que está no car-
go deste o outubro do ano passa-
do.

O diretor diz que os peritos da
Justiça estão errando nos cálculos
do lucro da Refer obtidos naque-
les anos. Ele explica que. em vez
de contabilidade, os peritos deve-
riam utilizar método atuarial, que

é o usado em balanços dos fundos
de pensão.

Na contabilidade, os cálculos
são feitos com base no dinheiro
que entra c no que sai da caixa do
fundo. Já o método atuarial leva
em conta que o fundo terá a obn-
gação de pagar tinia pensão ao
seu associado daqui a alguns
anos. O cálculo tem que ser capa/
de medir se o dinheiro arrecadado
hoje. mais as aplicações do fundo,
serão capazes de cobrir as despe-
sas com as aposentadorias prevm-
tas.

No caso da Rcfer. isso não
acontece. O próprio Ministério da
Previdência detectou isso. já ipe
existe um rombo potencial de RS
900 milhões. Isso é o quanto falta-
ria â Refer para pagar as Ippsem
tadorias de seus 40 mil associa-
dos. se todos pendurassem as chu-
teiras ao mesmo tempo.

Para ganhar as ações que ain-
da tramitam na Justiça. Aloysio
decidiu contratar um novo escri-
tório de advogacia. o Ycirano e
Advogados Associados. Também
contratou a consultoria ameriça-
na Merccr MW para ajudar na
reestruturação da empresa.

Acordo — Aloysio |iz que
está quase pronta a solução para
a crise da Reler. O Ministério da
Faenda já aprovou a troca da di-
vida que a Rede 1 ernniaria tem
com seu fundo, de cerca de RS
625 milhões, relativa a mensalida-
des atrasadas, em titulos. que se-
riam entregues a Refer. Esse prc|
cesso chama-se securitizaçào de
dividas.

Segundo o diretor, antes mes-
mo de receber o dinheiro, ele lá
prepara mudanças na Refer. cjue
pretende ir ao mercado para pie-
recer serviço de previdência com-
plementar a outras empresas. Mas
para que isso aconteça, as contas
do fundo têm que estar acertadas
e o problema da divida equacio-
nado, o que ele acredita que acón-
tecerá até o final deste ano.

¦ Pacote dá nova

injeção de ânimo ao

cinema brasileiro
A indústria cinematográfica ga-

nha hoje uma nova injeção de áni-
mo, com o lançamento do Pólo

-'Audiovisual do Rio de Janeiro, um
"dtVtijunto de medidas de incentivo
'ení nível federal, estadual e munici-'pai 

que prometem fazer do estado o
"'principal centro produtor de ima-'' 

cens da América Latina. A cerimó-"nía está marcada para as 10b. na
sede da Federação das Indústrias

fflb, Estado do Rio de Janeiro (Fir-
e além do presidente da enti-

,d'ade. Eduardo Eugênio Gouveia
Vieira, estão confirmadas as pre-'sèhças 

dos ministros Francisco' 
Dornelles. da Indústria e Comércio.

.,e.. Francisco Weffort. da Cultura,
bem como do governador Marcello

2®fè,n(jar e do prefeito César Maia.
¦ O pacote prevê incentivos fiscais

- para as empresas ou pessoas físicas
,que investirem em filmes ou vídeos

. produzidos no estado, financia-
'•nicntos para a criação e recupera-
..çâo de salas de cinema, a inclusão
,.do produto audiovisual no Progra-
¦ina de Exportação Brasileiro

• i(Procx) ei a criação de uma escola
de formação e atualização da mão-
.de-obra do setor.
r, Suporte — "listamos criando
um suporte para que a indústria do

<iaudiovisual possa funcionar de for-
ma auto-sustentada". afirma Cliar-
les Rossi. chefe do Departamento
.de Promoções Industriais da Firjan
-o coordenador da comissão respon-

. sável pela elaboração do pacote de
.medidas que compõem o pólo.

Criada em abril, a pedido do minis-
tro Francisco Dornelles. a comis-
são é composta por 120 pessoas,
entre empresários, advogados, tée-
nicos, produtores e sindicatos de
classe.

Outra medida prevista no pacote
é a criação da Operação Programa,
uma modalidade de financiamento
especial do BNDES e da Finep.
através da Caixa Econômica Fede-

ral. às empresas interessadas em se
instalar no Pólo de Cine e Video de
Jacarepaguá. A linha de crédito vai
destinar RS 45 milhões às empresas
que dão suporte á atividade, como
produtoras, estúdios e laboratórios,
entre outras. Está prevista também
a redução de ISS e IPTU para as
empresas que exibirem c distribuí-
rem mais de 28 filmes brasileiros
por ano.

Certificado de Autontaçlqda Receita Federa • 02/00024/96 • Pata 13/07/96
CASA DO HEMOFÍLICO

DO RIO DE JANEIRO

Desde a assinatura da Lei do
Audiovisual, há 18 meses, RS 42
milhões foram destinados ao setor.
8 que permitiu a produção de 33
longas-metragens brasileiros, entre
eles, Tida do Agreste, de Cáeá Die-
gues! atualmente em exibição no
país. 

"O lançamento do Pólo Au-
diovisual vai estimular ainda mais
as empresas a investirem no cinema
brasileiro", avalia Rossi.
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Quando 
o lucro representa mais 

que 
dinheiro

Empresarios comegam a investir em areas que beneficiam o cidadao, como saude e cultura, inaugurando no pais o terceiro setoij

2 Fundagoes e Emprcsas (Gifc) que, cidade de o poder publico dar uma
regina zappa 

entire outras coisas, avalia a capaci- solugao para a corrup^o e suprij-
Cidadania 7T" /fT 1 ta?5o das orgamzaQoes que atuam as necessidades da comunidade est;)
participativa <njjnno terceiro sctor e a fiscalizagao da fortalecendo a adesao ao terceiro

Si. /dlii Hi Mil IV paises desenvolvidos existe ha muil lume de recursos muito grande enf

u P—' lljljM II mm to tempo a cultura da doagao. tre os1 paises desenvolvidos e os 
g|

I

' 
A idcia I ocupar 0 espatjo vazio m, mm HSf organizaQao cxplica Evelyn. Ela rabalho puramente jfltruista, maj

'.deixado pela falencia do setor pu- '-Err::* 
\\ revelou que, ha um ano, 0 Gife tambem nao e marketing puroi

-blico com projetos e agoes que vi- A\\HHH^r conversa com a Receita Federal pa- Alias, a diferenga entre marketing <i

33m amelRprar a Wda do cidadao 

v 

co^seguir um aumento_da isen- t^ponsa^iHdad^ocial aparec|

jiiessas agoes ganha com 0 fortaleci- ' jK enorme dentro das emprcsas c," a gundo Evelyn, e que 0 cidadao por
iiento de sua imagem e atraves da ^ / j / / \ JM medida que isso puder ser colocado de participar. Da mesma forma que
isfengao fiscal. Para discutir a am- / 

J '' 
/ff a 

disposigao da comunidade, todos uma organizagao podeconstruir ou

programs 
"e 

F0jel°s de desenvol- (los anos de beneficios usufruidos. sal de estudo. a manutengao de

oriado 0 Grupo de Institutes, u \s t— /\ Esse sentimento a 1a 0 a incapa

I

nn~ I fj§I 
INPICADORES

! Um tesouro para 
o 1 esouro jnflagfto  I

JL IPCA/IBGE IPC/FIPE % ICV/DIEESE %
- Hm/Prnr. Viprri'i Banco do Brasil. com a ajuda do mento dos bens ate outubro. RS 2.271 e RS 3.499 mensais At„, 126 ^ 16? t«
¦ Ooverno neida Banco 

Central. "Estimamos 
que Com a lista em maos, a Procti- contra um maximo de RS 1.363 ^ \% ^ ^

bens e papeis de o valorff&tal seja superior a RS radona da Fazenda Nacional de quatro anos atras. Mas res- ;» ^anc ^ «f,
j CJv^ milhao. mas o resultado podc vai repassar agoes e dinheiro pa- pondeni constantemente por is- **mm ».o b.8^  a!?

lmigl antes QO mo sersurp^ndci|gv,a| ra o Tesouro documentos para to. igpm/fgv indicapores

sIlvia mugnatto Apesar do pequeno valor em o Arqutvo Nacional. imoveis Telefones — Recentemente, ^
i BRASILIA — 0 Tesouro Na- relagao a receita tributaria da para a Sccretaria dc Patrimonio conta Carrano, um tccnico lent- Junho"II" vffi UPC (3* trimestre).. B$ 13 41 pontot

cional esta prestes a herdar uma Uniao — cerca de RS 7.7 bi- da Uniao e assim por diante. brou de veril'icar como estao }?wmi'SSi'. mi«r »out<e2» '"fj

pequena fortuna dos imigrantes Ihoes ao mes — os bens e docu- Salario— Os luncionarios classiHcadas as agues resultantes
do "Eixo" — como era chama- mentos esquecidos nos cofres do Tesouro Nacional tem se es- compra de telefones por par- ISENN ££ 

BjwDc:HTi,°92! ,w
da a trinca Alemanha, Japao podem revelar muitas curiosida- merado em procurar creditos te de orgaos publicos. como os INPC/IBGE FGTS I Salirio mfnimol
Italia na segunda grande guerra des historicas. Segundo Carra- para a Uniao por causa do siste- ministerios. Descobriu que mi- «m ' r
mundial — que viveram no Bra- no. depois da guerra. o governo nut de pontuagocs que vigora nisterios. Senado Federal e ou- So ja Julh0 ^ ^sil. Estas pessoas tiveram bens estipulou um prazo para que os hoje na Secretaria. Por este sis- tros orgaos tem varios telefones SlaS™".'.. J? *»*» 06331 ,0Hr w»
dinheiroconfiscados pelo gover- bens fossem devolvidos aos seus tenia, dois tergos do salario de- em nome proprio, portanto. Emu™*. 

^,0 nwoc

no brasileiro durante a guerra donos. Esta legislagao foi reno- pendem do desempenho jndivi- com direito as agoes da Telebras n ^ olS
como uma "indenizagao" pelos vada por duas vezes, mas, mes- dual e coletivo de cada funcio- como todo mundo. "Vamos a, w j&oooo ooooow;
prejuizos causados pelos gover- mo assim, muita coisa conti- nario. As metas de cada semes- transferir estas agoes para o Te- {JSoIaloil S
nos de seus paises. nuou nos bancos. "0 

prazo pa- tre sao publicadas no Diario souro. Elas poderao ser vendi-  0SMS
'¦ 

0 coordenador-ceral de Res- ra a retirada venceu hit quase Oficial da Uniao. A mcta dos das atraves do Fundo de Amor- Aluguel Cadernela I
nnnsnhilid-ulps Fmanceiras e dez anos. Agora, legalmente, es- bens dos "suditos do Eixo . co- tizagao da Divida Publica". diz junhomaoi06  urns s«embrodiaoio9 uaoet
Haveres Mobiliarios do Tesou- lcs ^ens Pertenccm ao Tcsou- mo sao tratados aquelcs cida- §arran0. 0 fundo reiinc as BaMmwi^acomem^ A^aoioe 1'oSs
ro Nacional, Pedro Carranjg- ro", anrma Carrano. 

daos nos docunrcnlos da cpoca. a(Se||e csUlUlis que ipafc <if.aurallaKa Pro Rata dia da TR* I
plica que os tccnicos do Tesouro Entre os bens estao acoes de loi classitiudj como rcsena necessario 

pajque ,m : acton ipvnniando a relacao de emprcsas como a Brahma, jouis da ,, . . ; . m&. coMratosatisaoes* contratosa parti.da01/07/34 (grto/estao te\antanuo a ruagau ut h 
nT»cm, h,-,;,. ™ tin Tpmnm a Uniao detenha 0 controle des- iqp-m' (annsoiDTRi

bens nos cofres das agencias e muitos documentos. 0 Tesou Hojt, os tunicos do Icsouio 
^ fcSg« I09'  owxm n«oi« uma

bancarias. principalmente do ro espera concluir 0 levanta- de nivel superior recebem entre tas empresas. ai" 9g^'s comTom • 
ram owo para ytacio * Jur<» pm ws contratos de scsira ^

, 
p— . NUCLEP - 

jmil HIracimec !
r * «MiM -aii INI '"wy* SS :

A COSipa eSi3 V SecretariadeAssun,osEstra,e9lcosdapresiden,c,a »o
_¦ Comissao Nacional de Energia Nuclear unnninnM i946n»»«d««bci«i. siunaRua Ai»ijuie«n« n? 78, Batuon. ssopauio.i?u hoias.»i,m d« doi.bwaiem,

¦MllflAHflA AVInA eoKas^fflhWordam JojMM Al R»-n.itilic«(;SodMdflliboroc5a5 lomadac .m Assomblwa Gwa^f «Tr»oidjn«,a ¦
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Concorrencia N.° C-089/96

;: A cosipa es.a uansferindo Seu escntorio do rio de Janeiro MSS Terminal Privativo Portuario e Area Retroportuaria governo do estado de mato grosso
para Sao Paulo com o objetlvo de centrallzar suas operates. uUul|n««B Objeto: SelecSo do empresa a ser coniratada para acimimstrar e operar o Tor- CcroCTARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Z Continuaremos atendendo nossos clicmes no telefone: mmmmtmmmm minal Portuario Privativo da NUCLEP c Area do Rctroporto, anibos allandogados, » , .. . rn^nnrrriirrc c/a /-cm a Tr (OU) 5584 1905 e fa*: 5584-1984. a fo*?a do a?o situados em Itaguat-RJ. 0 Edital estar| .*i disposigao, para conhecimonto e CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENStS 5/A - CtMAI
Z aquisical ao prego de RS 300,00 (trezentos reals), no enderego a seguir: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOR DIN ARIA Av. General Euclydes do Oliveirl figueiredo, 200 ° " 

. „ _ _Itaguai - RJ ¦ Tel.: 1021) 688-2000 r/ 427 EDITAL DE CONVOCACAO' -r~— nos dias uteis de 09:00h As 12:00ll e de 14:001) ftS 16:00ll. A eiltrega dos FicanconvocadosossHihorKKionisBsda OntraisEleincasMaioorosscnsosS/A CEMAT¦.df rontorm,(j.*)ncomo
nrrn/ii e/i doacii elan c JftfiSfe, documentos de habilitacflo e das propostas tdnica e comcrciol sort realizada Amgoto.d»«Mw*iQ^j996,ii»w. PETROLEO BRASILEIRO S. A. mm no ^'05/11/96 te lO-CK^. hpi»'s«i»cow« w. b»oB«d««MmmcamMpmimdmi sobra

¦ | 1 otrTOnnOAQ Em 02/09/96 seguintes assuntos
MM "t I n \JOrlMO .¦ftKUr . rnmi,.»n Fcnprinl de UcitacSo 1) AlteraaolEArtigo 14MBututo Social da Emptwo' A Coinissno bspeciai (ie lil doconseliwiie Adminraracaoda CEMAT (Titular eSuBtemel.nalomvidoAilipo 141 daLw6404.76

\ MINIST^RIO DE MINAS E ENEROIA a.Vl \i.t..a 3) OutrosassuntosdamtprtjsswdaCompanhia¦ rr.i i;u CiiLih.i 28dtiarmstodo 1996
———— — (j) ANTONIO JOAQUiM MORAES RODRIGUES NETO

E&p - Bacia de Campos Prwidwte do Conseltw de AijlnSSifSo

AVISO DE LICITAQ6ES _"
concorrencia N® 160.0.056^96-9 - 

t i PETROLEO BRASILEIRO S. A. 0k GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
:• LZii PETBOBBAS W SECRETARIA DE ESTADO DE RLANEMMENTO E COORDENA^O GERAl
; ; e cinco) dias corridos alravfis do licitaijao 

Qorfincia de Contratos da MINIST^RIO DE MINAS E ENERGIA |#f(l fiERltlflA ESIADUAt DOPRQDEAGRQ • PEPABTAMENTO DE UQTACQES
Edital encontra-se 4 disposnao para consulta olou obtenijao na Gorencia ao lyontratos aa BHVIIlllllH ^ .

| 
' E8P - Bacia de Campos - Av Elias Agostinho. 665, Saia 105. Dloco B. em Macaft RJ A i l|A/\ f^C DDnDDnn APAHaquisicao da documontafao sera medianto apresenla^ao do comprovante de pagamento Servlpo de Engonhana AVlOU Ut rllUn nUVjMl/MU

no valor de R$ 20.00 Empreondimen.o para ConBtru?ao no Norto o Nordesto Setentrional J-l V . W
Recebimento das documentaries e propostas no dia 03/10/96. is 14 OOh.naE&P -Bacia AVISO DE LICITA9AO EDIT A L N° U I 5/VO

II do Campos, ocasiao em que seri iniciada a aberlura dos onvolopos do documentapao CONCORRENCIA INTERNACIONAL N" 567-9-006-96 ,
TOMADA DE PREQOS N» 160.1.058.96-6 Objeto Implantarjao do Poliduto Urucu Coari, intorligando. com duto DN14", a Provin COITlU11 iCaiTlOS 80S IHtereSSaQOS qUe 0 08X3 fle

' 
Ob.eto:Sorvi^osdorovlsaodo 10000hsdosguindastes ^ » doRtoU^ aoJ^na, do^os. abertUrS da C0nC0rrenCia Publica n° 015/96

Baci'^do^a^iipos sob regime de pre^os unit&rios por um prazo de 730 (setecentos e Irinta) de dados do projoto bisico, projoto executivo, fornecimonto do materia^ equipa- g QontrataCa0 de Servipos de Manutengao

: =,r5e Veiculos da Fundacao Estadual do Meio ;
; E&P - Bacia de Campos- Av. Elias Agostinho. 665. Sala 105, Bloco B. em Macae - RJ |s. » do EdW: RS». Wm?0 AfTlbiente — FEMA, fOI DrOrrOgada para O dia

tesxs&x---30/?ml as Uo k
. Recebimento das documentarjoos e propostas no dia 20 09 96. as 14 00 h. na E&P - Bacia 14 OOh. no Atidit6rio do SEGEN, a Rua Gentral Canabarro. on -nneln Ho 1 QQfide Campos, ocasiao em que ser& iniciada a aberlura dos envelopes de documentagao v^UiaOa, Q0 dQUblU VJ" I
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JORNAL DO BRASIL

NEGOCIOS & FINANÇAS

o lucro representa mais

¦ Empresários começam a investir em áreas que beneficiam o cidadão, como

REGINA ZAPPA
Cidadania "Tf"*

participativa A
ou filantropia T^n5^\

^empresarial? ^
!Os empresa- J5OAN0S ^

?°méçSam°ã HHHMM
descobrir que a responsabilidade
social pode dar lucro. Não financei-
ro, mas cívico. Vem ganhando for-
ça no Brasil um tipo de investimen-
to que já se estabeleceu nos países
desenvolvidos. É o chamado tercei-
ro setor, uma via alternativa aos
setores privado e público, que reú-
ne ações desenvolvidas por funda-

,çòes ou organizações nào-governa-
mentais em beneficio da cidadania.

; Sem fins lucrativos.
* A idéia é ocupar o espaço vazio
'jdeixado pela falência do setor pú-
"Jülico com projetos e ações que vi-
3am a melhorar a vida do cidadão
;an áreas como saúde, educação,
meio ambiente e cultura. Em con-
^rapartida. a empresa que investe
•nessas ações ganha com o fortaleci-
pfnto de sua imagem e através da
isenção fiscal. Para discutir a am-

fiação dessa tendência será reali-
*ido no Rio, no Hotel Interconti-
"flental, de 8 a 11 de setembro, o 3o
Encontro Ibero-Americano do Ter-
ceiro Setor, que reunirá palestran-
tes de organizações nacionais e in-
temacionais.

M O encontro debaterá desde a
.questão dos recursos para o tercei-

ro setor até suas estruturas jurídi-
-cas. Para garantir a eficácia dos
¦ programas e projetos de desenvol-
wimento social dessa terceira via foi
¦criado o Grupo de Instituições,

INDICADORES

Inflação

ICV/DIEESE% IPC/FIPEIPCA/IBGE
RS 2.271 c RS 3.499 mensais
contra um máximo de RS 1.363
de quatro anos atrás. Mas res-
pondem constantemente por is-
to.

Telefones — Recentemente,
conta Carrano. um técnico lem-
brou de verificar como estão
classificadas as ações resultantes
da compra de telefones por par-
ti de órgãos públicos, como os
ministérios. Descobriu que mi-
nistérios. Senado Federal e ou-
tros órgãos têm vários telefones
em nome próprio, portanto,
com direito ás ações da Telebras
como todo mundo. "Vamos

transferir estas ações para o Te-
souro. Elas poderão ser vendi-
das através do Fundo de Amor-
tização da Divida Pública", diz
Carrano. O fundo reúne as
ações de estatais que ultrapas-
Iam o total necessário para que
a União detenha o controle des-
tas empresas.

AtXll..
Maio
Junho Junho JulhoAcumulado/ano

Em 12 meses...

Junho JulhoAcumuladofeno
Em 1?meses...

Acumuíaa^ano
Em 12 meses...

INDICADORESIGPM/FGV
R$09495'R$1341

RS 0,9847133213-
26 060
pontos23061
pontos

0TNO106
UPC (3* trimestre)..Ufir (agosto)N# ir>d iGPM julhoIBA/CNBV

DER Acumulado de
150691 a Ot 1295Agosto

Acumulado'arx)
Em 12 meses... Atualizado peto TR

Base Deremtx o 92 - 1C0

INPC/IBGE Salário mínimo

Junho JulhoAcumulado/ano
Em 12 meses.

Julho  08500 1.0996
Agosto  0.6331 1,0747
Obs Dali de crt?d.5u' índicc de muso do tecoitwynto

3G0&-9G 0*0395
Jut'95  0.115486 021634?
Ago.%  00000C0 0000000
Obs Cc^»acnte de multa por atraso
do recolhimento

Agosto..
Setembro.

06613'»
0,6275%
0.5955%

TR dia 3107 a 3106
TR dia 0106 a 0109
TR dia 02 08 a 02 09

CadernetaAluguel
Junho d.a0) 06  1,0917% Setembro 3u 0109  1.1306*
Julho du 01 Oí  1,1129% Da 02 09  109651.
Agosto dia 0106  1.0880% J

Seguro/taxa Pro Rata dia da TR* [
Contratos atè 30 06 Contratos a partir de 01 07.94 (Fato/
(antigo IDTR) Acumulado de Juros -TR/FAJ-TR) '
dia 02/09  0 00756137 daOlflB  16677155]
' Fator Diário para Apkacáo de Juros (TR) nos Contratos de Seguros

Fator de CorrocAo
Residoncial o Comercial

IPCA An
A<JOStO
IQP*Aposto U,
IOP-M'
Setembro !•.'• Alugueis com venc em Julho" Aluguéis com venc em Agosto

RACIMECNUCLEP
Nuclebrãs Equipamentos Pesados S/A

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
Comissão Nacional de Energia Nuclear A Cosipa está

mudando de endereço Aviso de Licitação
Concorrência N.° C-089/96

Terminal Privativo Portuário e Área Retroportuária
Objeto: Seleção de empresa a ser contratada para administrar e operar o Ter-
minai Portuário Privativo do NUCLEP e Área de Retroporto, ambos alfandegados,
situados em Itaguaí-RJ. O Edital estará ti disposição, para conhecimento e
aquisição, ao preço de RS 300,00 (trezentos reais), no endereço a seguir.

Av. General Euclydes de Oliveira Figueiredo, 200
Itaguai • RJ ¦ Tul.: (021) 688-2000 r/ 127

nos dias úteis, de 09:00h às 12:00ii e de 14:00b íis 16:00b. A entrega dos
documentos de habilitação e das propostas tônica e comercial será realizada
no dia 05/11/96 ôs 10:00b. Em Q2/0g/96

A Comissflo Especial do licitoçflo 

A Cosipa está transferindo seu escritório do Rio de Janeiro
para São Paulo com o objetivo de centralizar suas operações,
Continuaremos atendendo nossos clientes no telefone:
(011) 5584-1905 e fax: 5584-1984. A FORÇA DO AÇO

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A
PETROBRAS
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A
PETROBRAS
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
fiERÊHOA ESIAD1JA1 "DMOnF AGRO. DEPARTAMENTO DE DOTAÇÕES

AVISO DE PRORROGAÇÃO

EDITAL N» 015/96

Comunicamos aos interessados que a data de

abertura da Concorrência Pública n° 015/96

para Contratação de Serviços de Manutenção

de Veículos da Fundação Estadual do Meio

Ambiente — FEMA, foi prorrogada para o dia

30/10/96 às 09:00 hs.

Cuiabá, 29 de agosto de 1 996.

Caderno
Carro e Moto SABADO no seu JB

Ana Virgínia de Carvalho
Departamento de Licitações

I
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_ Arquivo — Alaor Filho

Jpresidente 
da Bradesco Seguros, Ararino Sallum de Oliveira, sOnia araripe muit0 comum nos Estados Unidos

nao esconde: e contra a negociagao entre a arqui-rival Suj A qualidade das empresas aber- c na Europa.
erica e a BrasilSeg (a seguradora do Banco do Brasil). De tas brasileiras melhorou sensivel- "Ha 10 anos, as bolsas no Brasil W%
rdo com Oliveira, e filosoficamente errado um banco estatal ter mente nos ultimos 10 anos. E boa estavam se abrindo para os cstran- I
i companhia de seguros em parceria com uma empresa privada. parcela da responsabilidade por es- geiros, mas nao havia informapoes
errado que o BB se esforce para que seus correntistas usem te desempenho pode ser creditada suficientes, do jeito que eles estao J Ill 

'
seguradora e que os lucros desse esforpo acabem no setor aos empresarios e executivos linan- acostumados a receber", explica o

,ado", diz Oliveira. "0 BB Jem que ter 100% da seguradora. Ou ceiros. A conclusao e do economis- cconomista, que tambem c diretor
% ou'nada", complementa. ta Ronaldo da Frota Nogueira, di- do Fundo Brasil, formado cm 1988
\ disputa entre as duas maiorcs empresas de seguros do pais retor da area internacional da As- e cotado na Bolsa de Nova lorque, I 11 :^r<
>a de peixe graudo. Sexta-feira, elas divulgaram otimos balan- sociacao Brasileira dos Analistas com patnmonio de cerca de USS »lpB
doprimeirosemestre. ASul Americafaturou US$ 1,054bilhao do Mercadode Capitals (Abamec- 400 milhoes
Bradesco ficou logo atras, com USS 1,046 bilhao. Nacional) e dono da IMF Editora. Quando a intoax) esuwnaa eg 

t%f>M
O presidente da Bradesco Seguros assegura que nao tem ne- Ele nao fala da boca para fora. : MHMBsf W I f /JKEKmM 1! W? ~
im coelho n;i cartola contra a concorrente, apesur de ela Icr Ncsse peri|o, Mo Note. o#|ca»of ! tigM

a'\ garante. Depois de conseguir uma otima m como uiri resumoda
Mas Oliveira nao descarta novos investimentos. "Nao 

quer SES£»5tiSSdeS ^5o economic! brasileira e da- ^88
:er que. se aparecer algum bom negocio, este ano, nos nao iinanceiroseadimimstiradoiresd<ere dos „crais do pajs Sobre cada em- Pfem..^S^WHMBWwipW^
iminemos'l explica. O unico movimento que ele adianta e cursos, a puibhcaw em sua 10 majs negociada nas bolsas de
•talecimento das aliangas com grandes seguradoras mternacio- net 

A ultSnovidade foi o ingles- valores as informagoe! sao resumi- , BSSBSSBR 11 <«HI
is. principalmente com a americana Prudential e a alema Allianz. , amerjcana £(>v/v ^ev/1 das, mas consistentes. WonalaoMHcn^^Ks, nao havia iifwrimifdes para os estrangeiros'"
n,o com elas. a Bradesco Seguros pretende inyad|r a America 1 ^13 cS 7(io ml Quando o acordo para entrar na
una e acirrar a disputa do setor segurador no Brasil terminais conectados aue informa Internet for selado, os dados, hoje
udential definiu que uma das areas de maior interesse dela ^ 

juritijCC)S rcgras e nomris anualizados. serao atualizados com
uig conta Oliveira. d' ' 

^ americanas e de ™ior frequencia. A partir da expc-
riencia com o guia brasileiro, a

. . J ip o/v mercados emerge l.. IMF Editora passou a produzir o
*mmm .V.™/°.'.. Lacuna — Aco^umado a ter manual financeiro de Argentina.

Icontatos 

freqiientes com investido- Venezuela e Mexico,
res estrangeiros] Ronaldo Nogueira g qual a analise que o economis-

00 s———— percebeu que existia uma lacuna ta faz do mcrcado dc jcapitais brasi-
¦ ¦ H entre o capital externo e o mercado leiro? "Ternos empresas e tecnolo-

lllllnnnrlpnl nacional. 

Este tipo de publicagao e gia suficientes para dar inveja a

rnffn TT. Executivo 
do Cone "Hobby" 

lucrativo
Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul /^1 1 "1 m A 

"MM" "
¦emihinfl Snl na mira da IAM kHo de|7 bncesmMmosdo rs mmn

j k^l^U Ait* liuiu lor-ftop 
/Ichio para pelo mcnos dois que esta-

fhrnando ncvfs atraves de sua subsidiaria. a Arpa. lT13.ng3.S-l3|gclS UCVe ra0 a Venda no leilao: os pre-
CS,a~ AgfinciaJB A TAM ficou com RS 23 milhocs atingir R$ 1 milhao miadoi lzu Trimonte e Cispla- J

ASSUNCAO. PARAGUAI - em dividas c so pagou pela com- 
cmnresaria mineira Dal- tina da Jaoatinga.TAM. maior companhia de avia- pra RS 5milhoes. Amarodizquee A cmpresana minura ,

—, gao regional do pais, vai aprovei- impossivel mar uma grande com- va Canulo Dmiz, piesi- Na media, um manga-larga

jp. tar a proximidade dc Assungao panhia aerea regional. "Sao mui- denta do grupo de transporters marchador pode ser comprado
)r com algumas das principals cida- ios paises, com legislates especi- urbanos Meier, transformou por RS 10 mil, mas a sua pro-

des sul-americanas para criar uma ficas". cxplicou. Mas na pratica a nos ultimos anos um hobby, a cedencia pode elcvar em mais
js_ base de distribui^ao de passagei- TAM vai assumir esse papel, em- criapao de cavalos da raga de 10 vezes este valor Por isso 1

b~- 'os, 
CXCCf 

i|niT bora n0 meild0 
Pinc0 

d° manga-larga marchador. em os bancos de CSperma s;lo ou:Sul. o que sera lacili ado pela re transporte executivo. A composi- fonte permanent! de renda. . . BR i , doscente compra das Linhas Acreas g dos horarios 6 uma indica.ao Tant0 1 
c Dalva W ohtcr | 

f° 
^ 

aid certa dc* .
do Paraguai (LAP). disso: os voos loram programados cmffl-ln m nnfli dp hole ;no ®l cavalO

As operates com executivos para permitir que os passagciros ter conquistado campeonatos ,
sao a especialidade da empresa. |fjam jc J|nha de seus paises re. lauranic mo s, tambem e determinante no ¦

dedetizadora Insetisan. que que vendeu 92% de seus bilhetes retornem no inicio da noite. Em do Hamengo. pelo menos R.. 1 
prC(-0

lem no numero antigo seu ncsse nicho de mercado em 1995, relacao a opcrarao dos trechos pa- milhao com a venda dc . 7 am- 
a ..nmiwiria mmeir'i ennti '

maior trunfo de marketing. Ha quando faturou RS 400 milhoes. ra os EUA e Europa. que perten- mais. dos quais sete do seu '
anos martelando na cabeva dos Para 96. prevc um salto para RS ccm a LAP a TAM vai opera-los haras, o Zuninga. que cscolheu o Kio para rtan- ,

consumidores canocas o tele- |30 milhoes. -Isso. sem contar de I conlr$ com a para Dalva. niais que lazcr. zajr 6 leilao porque e crescente ;
lone 269-6969, a empresa fezo Mercoslil" "diz'o 

D^csidente di American Airlines, vendendo as estes animais hoje garantem o interesse dos criadores da
que pode para que a Telerj I 

csa Amaro. passagens. lucros e recursos para novos Regiao dos Lagos por estes .
C0C^if«Uda-la Ontem. 

a TAM assumiu oil- Fernando Neves viaMa Assiw- investimentos. Sao esperados animais. ;
" ' 

cialmente o controle da LAP. rfoaamviteclaTAM. r
Keta imal

A MPMiLintas esta perto —— _ _V
de ganhar a conta do Sebrae/ ' I N S I C— n | TR&T&& rr mao im
Rio. uma verba de USS mi- ^teZTdi 

wrlljo I Sl° lOl IFP APRFNDFRl AO ATENDER SA/BA QUEM ESTA L/GANDO
lhoes. Ficou em pnme.ro lugar ,em5°0 pen^^pecia? I WUtK AfKtNUCK I |dentifica e registra as liga?6es recebidas e as
no quesito proposta tecnica. ainda possuem direitos adquiridos. I IWICOPMATirA? 1 efetuadas com data, hora e tempo da conversai?ao.
Depois dela, ficaram (por or- Pc°v«T0c3mBmemngerBu' ^1 Se voce ainda nao comprou, agora voce vai poder 1
dem de coloca^ao). \&S. GlO- Praga Tiradontoa, 9/ sala 1006. bTiI^ b 

~^j7T 
1

vanni, Publicitta, Contcmpora- | Ta^ 232-^7684 I ¦] I Fml I "4 ^6 e'- - 208—9269
nea e Denison. Semana que 9.00 as i3.ooh.

I ENSIN0 PERS0NALIZAD0 QUEU I , 1 J T I GARANTE 0 SEU SUCESS0 PROFISSIONALA variagao pode P I » 1 J i i I misto ^

0d0 & INFVORMAAg AO oc7oVcn?oVo%E^o:
RELEVANTE ^ ~

Mate
WÊÊm

Ronaldo: "Há 10 anos, não havia informações para os estrangeiros

QUER APRENDER

INFORMÁTICA?

A PARTIR DE 2 DE SETEMBRO EXCLUSIVAMENTE NA
RUA DO CATETE, 347 B

no'
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1 f. I u
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Bradesco Seguros: contra

parceira 
na BrasilSeg

r\ presidente da Bradesco Seguros, Ararino Sallum de Oliveira,
V_/ não esconde: é contra a negociação entre a arqui-rival Sul
América e a BrasilSeg (a seguradora do Banco do Brasil). De
acordo com Oliveira, é filosoficamente errado um banco estatal ter
uma companhia de seguros em parceria com uma empresa privada."È errado que o BB se esforce para que seus correntistas usem a
sua seguradora e que os lucros desse esforço acabem 110 setor
privado", diz Oliveira. "O BB tem que ter 100% da seguradora. Ou
100% ou nada", complementa.

A disputa entre as duas maiores empresas de seguros do pais è
briga de peixe graúdo. Sexta-feira, elas divulgaram ótimos balan-
ços do primeiro semestre. A Sul América faturou US$ 1,054 bilhão
e a Bradesco ficou logo atrás, com USS 1,046 bilhão.

O presidente da Bradesco Seguros assegura que não tem ne-
nhum coelho na cartola contra a concorrente, apesar de ela ter
comprado, recentemente, a Santa Cruz e a Itatiaia (cx-Grupo Arbi)
e estar negociando a parceria na BrasilSeg. "Não temos ás na
manga, temos uma trinca de reis", brinca Ararino de Oliveira. Essa

' boa mão de cartas, segundo ele, se resume a trabalhar sempre de
olhos nos lucros. "Não fazemos nenhuma restrição à maneira
como a Sul América trabalha, mas nós trabalhamos para ganhar
dinheiro. Tanto que nosso resultado é cinco vezes maior do que o
dela", garante.

Mas Oliveira não descarta novos investimentos. "Não 
quer

dizer que, se aparecer algum bom negócio, este ano, nós não
examinemos", explica. O único movimento que ele adianta é o

. fortalecimento das alianças com grandes seguradoras internacio-
. nais, principalmente com a americana Prudential e a alemã Allianz.
"Junto com elas, a Bradesco Seguros pretende invadir a América

Latina e acirrar a disputa do setor segurador no Brasil. "A

Prudential definiu que uma das áreas de maior interesse dela é
aqui", conta Oliveira.

Vendas dos pequenos (Em%)

Satisfatórias + muito boas | | Insatisfatórias 
|
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Fonte:Sebrae/FG V

? As micro e pequenas empresas brasileiras esta-
vam mais otimistas, em julho. De acordo com a
Sondagem Conjuntural do Comércio Varejista —

feita himestralmente pelo Sehrae e pela FGV —,

65% das 2.400 empresas entrevistadas considera-
ram as vendas satisfatórias. Na pesquisa anterior
(maio), o percentual foi de 57%. De acordo com a
pesquisa, os ramos que mais se disseram insatis-
feitos foram: concessionárias e agências de auto-

' móveis, autopeças e acessórios, utilidades domes-
ticas e móveis e decorações. Os supermercados e
lojas populares foram os que menos se queixaram.

Briga I

A tradicional editora de ca-
tálogos telefônicos Páginas
Amarelas está em pé de guerra

7 com a Telerj. Entrou com uma
queixa-crime na 34a Vara Cri-
minai alegando que a empresa
está sonegando informação so-
bre os 180 mil telefones que
serão trocados, no Rio. até ano
que vem. De acordo com o
superintendente das Páginas
Amarelas. Reginaldo Antônio
Meneguetti, somente a Editora
TeleListas, que presta serviços
á Telerj publicando a RioLis-
tas Amarelas, está tendo acesso
aos novos números.

Briga II

Reginaldo Meneguetti con-
ta que a Páginas Amarelas re-

_ solveu. então, publicar sua lista
telefônica só em novembro, um
mês depois do previsto. Vai

r deixar que a RioListas fique
pronta para. aí sim, saber
quem trocou de telefone e
quem não trocou.

Dois, meia nove...
A troca das centrais antigas

da Telerj por novas pode ser.
sem dúvida, um alívio para a
maioria dos assinantes contem-
piados. Mas não no caso da

dedetizadora Insetisan. que
tem no número antigo seu
maior trunfo de marketing. Há
anos martelando na cabeça dos
consumidores cariocas o tele-
fone 269-6969. a empresa fez o
que pôde para que a Telerj
concordasse em não mudá-lo.

Conseguiu.

Reta final
A MPM:Lintas está perto

de ganhar a conta do Sebrae/
Rio. uma verba de USS 2 mi-
lhòes. Ficou em primeiro lugar
110 quesito proposta técnica.
Depois dela, ficaram (por or-
dem de colocação): V&S, Gio-
vanni, Publicittà, Contemporâ-
nea e Denison. Semana que
vem. o Sebrae abre os envelo-
pes com as propostas de preço.
A variação pode ser de. no, má-
ximo, 30%. Isto é: quem disser
que faz o trabalho por menos
de USS 1,4 milhão dança.

Cinema
Animado com a nova lei au-

diovisual, o Banco BRJ come-
ça a captar dinheiro, esta se-
mana, para a produção do
filme Lost Zwèig, do cineasta e
secretário de Cultura do Distri-
to Federal, Sylvio Back. A
idéia é conseguir pelo menos a
metade dos RS 3 milhões ne-
cessários para a filmagem.

PELO MERCADO

Já que desistiu mesmo de ven-
der o São Conrado Fashion Mall,
a Bradesco Seguros resolveu in-
vestir no shopping: vai trocar a
fachada, construir mais um piso
de estacionamento e aumentar o
número de lojas.

Em apenas um mês com por-
ias abertas em São Paulo, a
D+W (fusão da agência carioca
D+ com o criativo paulista
Wagner Solano) conquistou no-
ve clientes. An contas somam
USS 8 milhões. Entre elas estão
a dos discos Continental (di\ isào.
da Warner) c ida rede de varejo
W. Sliock

O governador Marcello Alen-
car vai encerrar o III Seminário
Internacional de Telejornalismo,
promovido pela revista Imprensa,
que acontece de 9 a 1U de setem-
tiro, na Firjan.

A Insetisan vai lançar um gel
contra insetos e baratas. Hoje. a
empresa só usa dedetização li-
quida ou por aerossol.
H Pela primeira vez em 15 anos o
slogan de Natal do BarraShopping
não será "O shopping do Rio".
St rá: "O shopping do Rio 2(MM."

O Grupo Abolição já vendeu
dois carros pela Internet em seu
primeiro mês na rede. È o futuro.

brasileiro chega à 10a edição

¦ 
"Brazil 

company handbook" levará dados das 100 maiores empresas à Internet

SÔNIA ARAR1PE
A qualidade das empresas aber-

tas brasileiras melhorou sensível-
mente nos últimos 10 anos. E boa
parcela da responsabilidade por es-
te desempenho pode ser creditada
aos empresários e executivos finan-
ceiros. A conclusão é do economis-
ta Ronaldo da Frota Nogueira, di-
retor da área internacional da As-
sociação Brasileira dos Analistas
do Mercado de Capitais (Abamec-
Nacional) e dono da IMF Editora.

Ele não fala da boca para fora.
Nesse período, Ronaldo Nogueira
montou um invejável banco de da-
dos das 100 maiores companhias
abertas, listadas nas Bolsas dc Va-
lores do Rio e de São Paulo, o
Bra:il company handbook, uma es-
pécie de manual para os aplicado-
res estrangeiros.

Depois de conseguir uma ótima
receptividade entre 20 mil analistas
financeiros e administradores de re-
cursos, a publicação, em sua 10a
edição, chegará em breve à Inter-
net. A última novidade foi o ingres-
so na rede americana Lexis Nexis,
um sistema on Une com 700 mil
terminais conectados, que informa
dados jurídicos, regras e normas
das companhias americanas e de
mercados emergentes.

Lacuna — Acostumado a ter
contatos freqüentes com investido-
res estrangeiros! Ronaldo Nogueira
percebeu que existia uma lacuna
entre o capital externo e o mercado
nacional. Este tipo de publicação é

muito comum nos Estados Unidos
e na Europa.

"Há 10 anos, as bolsas no Brasil
estavam se abrindo para os estran-
geiros, mas não havia informações
suficientes, do jeito que eles estão
acostumados a receber", explica o
economista, que também é diretor
do Fundo Brasil, formado cm 1988
e cotado na Bolsa de Nova Iorque,
com patrimônio de cerca de USS
400 milhões.

Quando a inflação estava na es-
tratosfera, de nada adiantava para
os americanos e europeus olhar os
balanços das empresas. Todos ti-
nham a sensação dc que estavam
olhando para algo extraterreno.
"Fiz o primeiro livro pensando nis-
to. Depois, fui adaptando ás neces-
sidades dos investidores", conta.

Resumo — O Brazil company
handbook traz outras informações
interessantes, como um resumo da
situação econômica brasileira e da-
dos gerais do país. Sobre cada em-
presa mais negociada nas bolsas dc
valores as informações são resumi-
das, mas consistentes.

Quando o acordo para entrar na
Internet for selado, os dados, hoje
anualizados, serão atualizados com
maior freqüência. A partir da expe-
riência com o guia brasileiro, a
IMF Editora passou a produzir o
manual financeiro dc Argentina.
Venezuela e México.

E qual a análise que o economis-
ta faz do mercado dc capitais brasi-
leiro? "Temos empresas e tecnolo-
gia suficientes para dar inveja a

Executivo do Cone

Sul na mira da TAM

TORNANDO NCVI-S
Agência JB

ASSUNÇÃO. PARAGUAI — A
TAM, maior companhia de avia-
çâo regional do pais. vai aprovei-
tar a proximidade dc Assunção
com algumas das principais cida-
des sul-americanas para criar uma
base de distribuição de passagei-
ros executivos em todo o Cone
Sul. o que será facilitado pela re-
cente compra das Linhas Aéreas
do Paraguai (LAP).

As operações com executivos
são a especialidade da empresa,
que vendeu 92% de seus bilhetes
nesse nicho de mercado em 1995.
quando faturou RS 400 milhões.
Para 96. prevê um salto para RS
630 milhões. "Isso. sem contar
com o inicio das operações no
Mercosul", diz o presidente da
empresa, Rolim Amaro.

Ontem, a IAM assumiu ofi-
cialmente o controle da LAP.

através de sua subsidiaria, a Arpa.
A TAM ficou com RS 23 milhões
em dividas, e só pagou pela com-
pra RS 5 milhões. Amaro diz que é
impossível criar uma grande com-
panhia aérea regional. "São mui-
tos países, com legislações especi-
ficas", explicou. Mas na prática a
TAM vai assumir esse papel, em-
bora no mercado específico do
transporte executivo. A composi-
ção dos horários é uma indicação
disso] os vôos lbram programados
para permitir que os passageiros
saiam de manhã de seus paises e
retornem no início da noite. Em
relação á operação dos trechos pa-
ra os EUA e Europa, que perten-
cem á LAP. a TAM vai operá-los
através de um contrato com a
American Airlines, vendendo as
passagens.

Fernando Neves viajou a Assim¦
ção a convite da TAM.
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todos os vizinhos. E não há pratica-
mente nenhum mercado emergente
com tantas qualidades técnicas",
avalia. Mérito também dosexecuti-
vos nacionais. "Não é à toa que
estamos exportando craques finan-
cciros. como Henrique Meirellcs,
que foi comandar o Banco dc Bos-
ton. em Nova Iorque."

Ele admite, porém, que ainda há
muito a ser feito para realmente

sermos considerados blue-chip."Diversos setores avançaram signi-
ficativamcnte. E o governo? Fez
pouco para mostrar empenho em
resolver os problemas estruturais",
opina Nogueira, que lamenta tam-
bém a enorme concentração das
bolsas. "É uma pena que hoje os
negócios estejam todos por conta
de Telebrás. Me assusto com o alto
grau de concentração."

"Hobby" 
lucrativo

¦ Leilão de 37

mangas-largas deve

atingir R$ l milhão

A 
empresária mineira Dal-
va Camilo Diniz, presi-

denta do grupo dc transportes
urbanos Mcier. transformou
nos últimos anos um Iwbby. a
criação de cavalos da raça
manga-larga marchador. em
fonte permanente de renda.
Tanto que Dalva espera obter
em leilão, na noite dc hoje, no
restaurante Rio's. no Aterro
do Flamengo, pelo menos RS I
milhão com a venda de 37 ani-
mais, dos quais sete do seu
haras, o Zuninga.

Para Dalva. mais que lazer,
estes animais hoje garantem
lucros e recursos para novos
investimentos. São esperados

lances mínimos de RS 100 mil
para pelo menos dois que esta-
rào à venda no leilão: os pre-
miados Izu Trimonte e Cispla-
tina da Jaoatinga.

Na média, um manga-larga
marchador pode ser comprado
por RS 10 mil, mas a sua pro-
ccdcncia pode elevar cm mais
de 10 vezes este valor. Por isso,
os bancos de esperma são ou-
tra fonte de renda certa dos
criadores. O fato de um cavalo
ter conquistado campeonatos
também é determinante no
preço.

A empresária mineira conta
que escolheu o Rio para reali-
zar o leilão porque é crescente
o interesse dos criadores da
Região dos Lagos por estes
animais.

TROTES ?? MA O !f
AO ATENDER SAIBA QUEM ESTÁ LIGANDO
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Na Tijuca o shopping lguatemi Rio. que sera inaugurado auula este mesja esta com toclas as lojas vendidas

m

West Shopping/ : Quality
Campo Grande Shopping/

Jacarepaguá

Bauhaus
(expansão)
Petròpolls

Dutra 1 Shopping»
Center/ A*. Pres.

Dutra

Iguateml/
Tljuca

Iguaçu Square/
Nova Iguaçu

Barra Garden/ : Barra Square
Barra da Tljuca ! (expansSo)

Barra

Bay Market/
NiteróiShopping/locai Rainha Cantar/ Dallas Center/': Duque da Caxias ; SloGonçalo

luvas: R$ 1.750 j lojas vendidas a
(média) R$3.400

aluguel: R$45 :

R$1000
(negociáveis)
aluguei: entre
R$27e R$41

lojas vendidas : nSo divulgado • luvas: R$1.700
a R$3.800/ (média)
sem aluguel i aluguel: entre

lojaa vendidas
a R$3.600/
sem aluguel

luvas: entre lojas vendidas
(600 eR$ 2.000 a R$3.600/
locaçSo: entre sem aluguel
R$ 50 e R$ 60 :

Preço por
metro quadrado

100 lojaa
150 quiosques
30% das lojas

60% dos quiosques
e boxos
abr/97

Percentagem de
lojas vendidas

jan/97 maio/98 sat/98

vestuário vestuário • há espaço pAodos
maculino, leminino: maculino, os segmentos
e intantil; serviços. leminino e infantil,»

de convanifincia : e loja de utilidades:

Inauguração alimentação,
calçados,

utilidades p/o lar,
vestuário,

farmácia, livraria

gastronomia • lojadebriquedos,
internacional, : material esportivo,

cervejaria, gráficas; artigos musicais
instantâneas,

pastelaria

nSo divulgado
vestuário leminino ; vestuário feminino ; vestuário, serviços

e Infantil, video : comida árabe, : d8 conveniência,
locadora, ótica, ' sallo de beleza lojas de
comida árabe conveniência

(lavanderia, para o lar
copiadora etc.) 
n8o divulgado : Supermercados : nío divulgado

Zona Sul

Lojas Americanas,
Bob's, McDonald's

Toulon

Pavelka Grill,
Butika, Express

Dermage

Waterprool,
O Boticário, Bob's
Lojas Brasileiras

C & A,
Lojas Americanas

Supermercados
Pio de Açúcar

Supermercado Casas Bahia,
Dallas, McDonald's, 4

Boticário, Kodak : cinemas, Bar Luis
Express, Bob's

Bob's,
supermercados
Rainha, Playtoy

Diversões,
Good Good Prodimob

35-6579
DocasaPedro Paulo Bon

0242 430312
Bakerssield
371-5033AC Lobato

556-1006
AC Lobato
556-1006

Brascan 546-7575
620-1534
620-0975

2205496Expertise
671-3111

Expertise
671-3111

Contato

mr5\ ¦'$
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Na Tijuca, o shopping lguatemi Rio, que será inaugurado ainda este mês, já está com todas as lojas vendidas
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Oportunidades

Shopping investimento

Aluguéis de lojas que chegam a R$ 100 por metro quadrado e exigência de luvas milionárias pesam loquem está começando

LAR1SSA MORAIS
Haja bala na agulha! Apesar

da proliferação dos shoppings no
Estado do Rio — atualmente são
17 em construção — os preços
para abrir e manter uma loja con-
tinuam pela hora da morte. Quem
está interessado em se instalar
num desses novos empreendimen-
tos precisa desembolsar, em mé-
dia, RS 70 mil só de luvas por
uma loja de 36 metros quadrados.
O aluguel mensal fica em torno de
R$ 1.800 por mês. Quem prefirir
comprar uma loja para fugir do
aluguel, precisa pagar cerca de R$
130 mil pelo mesmo espaço.

No Rainha Center, shopping
de apenas 48 lojas ancoradas no
supermercado Rainha de Duque
de Caxias, por exemplo, o metro
quadrado do ponto está tabelado
em RS 2 mil. O aluguel no mesmo
espaço custa entre RS 1.800 e RS
2.160 — RS 50 por m2. Os preços
no Dallas Center, em São Gonça-
lo, são os mesmos do Rainha. No
Bay Market, em construção em
Niterói, as luvas por metro qua-
drado variam entre RS 600 e RS
2.000. No Dutra 1, na Av. Presi-
dente Dutra, estão em torno de
RS 1.700.

Valorização — Os valores
são bem próximos aos cobrados
no Madureira Shopping, inaugu-
rado em Madureira em 1989. Lá,
o preço médio de luvas por metro
quadrado é RS 2.200 e o de alu-
guel é RS 80. Já no Rio Sul, o
primeiro shopping inaugurado no
Rio, em 1980. o custo médio das
luvas por metro quadrado é de 3
mil, e o de aluguel é de RS 100.
"Houve uma valorização dos
pontos de pelo menos 100%", diz
Cláudio Guaranys, diretor da
Brascan — a empresa que admi-
nistra o shopping.

Os bons pontos do comércio
de rua não ficam atrás em termos
de preço: as luvas de uma loja na
rua Visconde de Pirajá, em Ipane-
ma, ou na Avenida Nossa Senho-
ra de Copacabana, por exemplo,
podem ultrapassar RS 100 mil.
"Os 

preços estão altos por uma
questão de mercado. E não é só

'nos shoppings. Há lojas de rua
caríssimas. O número de shop-
pings cresceu, mas a quantidade
de pessoas interessadas em mon-
tar um negócio e que podem pa-
gar o preço estipulado também é
enorme", diz Arnaldo Gross-
mann, franqueador da rede de
perfumaria Chlorophylla, que
tem pontos tanto em shoppings
quanto na rua.

Consultas — Dados do Ser-
viço de Apoio ás Micro e Peque-
nas Empresas no Estado do Rio
de Janeiro (Sebrae-RJ) respaldam
a opinião. No primeiro semestre
do ano, 230 mil pessoas procura-
ram a rede de balcões Sebrae ou o
serviço de teleatendimento para
informar-se sobre a abertura de
empresas. Só que a maior parte
dos interessados não pode nem
cogitar sobre a hipótese de pagar
a pequena fortuna cobrada por
um ponto e pelos aluguéis comer-
ciais.

O secretário executivo da As-

sociação dos Lojistas de Shop-
pings Centers, Gilberto Catran,
atribui à mídia parte da culpa dos
altos preços. 

"Estão sempre divul-
gando o negócio shopping center
como altamente favorável, mas a
realidade que os lojistas estão vi-
vendo é bem diferente. A alta ro-
tatividade nos shoppings é uma
prova disso", afirma.

Problemas — Outro sinto-
ma da crise — segundo ele — é a
dificuldade de ancoragem nos em-
preendimentos. 

"As lojas que
eram âncoras fortes, como a Mes-
bla e as Lojas Americanas, não
vivem bons momentos", alerta
Gilberto, preocupado em esclare-
cer aos candidatos a lojistas as
dificuldades que terão pela frente.

O consultor Paulo Henrique
Menezes também acredita que a
lei de oferta e procura não é sufi-
ciente para explicar a formação
dos altos preços das luvas. Para
ele, com a explosão dos shop-
pings, apareceram muitos novos
empreendedores com pouca expe-
riência e que estão cobrando aci-
ma do que os pontos realmente
valem."Antes de escolher um ponto,
o empresário que quer montar seu
negócio num shopping center pre-
cisa estudar muito bem os benefi-
cios do empreendimento. Além
disso, precisa saber barganhar. Os
preços de tabela costumam ser ne-
gociáveis, sobretudo se a marca
for conhecida", recomenda.

Âncoras — De fato, as lojas
que são chamadas âncoras dos
shopings geralmente ou não pa-
gam ou pagam muito pouco pelo
ponto. Quanto mais desconhecida
é a marca, mais rigido costuma
ser o preço de tabela.

Segundo Fernando Sampaio,
que trabalha na comercialização
do Rainha Center e do Dallas
Center, a procura por lojas é
grande e os shoppings têm procu-
rado varejistas profissionais. 

"E
muito comum recusarmos pro-
postas. Queremos ter lojas com
boas perspectivas de lucro no
ponto e que tenham potencial de
atrair público. Queremos que o
negócio seja bom para as duas
partes", afirma. "Até se consol -
dar no mercado, um shopping de-
pende muito das marcas que
tem", completa do diretor de
Shoppings Centers da Brascan.
Cláudio Guaranys.

Se optar pela montagem de
uma loja num shopping com lojas
vendidas, como o Barra Garden e
a Expansão do Barra Square, em
construção na Barra da 1 ijuca, o
empresário pagará RS 3.600 por
metro quadrado. No Iguaçu
Square, que será inaugurado em
98 em Nova Iguaçu, o preço do
metro quadrado é de RS 3.800.

Esses preços são menos nego-
ciáveis que nos shoppings que
funcionam por locação. "Em

compensação, não é preciso pagar
aluguel e o empresário tem garan-
tido seu patrimônio", defende
Gabriela Lobato, a assessora de
diretoria da empresa empreende-
dora desses shoppings, a AC Lo-
bato.

A evolução dos shoppings no pais

Número de
shoppings no Brasil

Total de
inaugurações no ano

Participação do Rio
de Janeiro no total de
shoppings

Vendas R$4 bilhões : R$4 bilhões : R$5,5 bilhões : R$7,8 bilhões : R$10 bilhões

Participação
no varejo

Crescimento de
vendas com relação
do ano anterior

14,29% nio houve 37,50% 41,82% 28,21%

Obs: dados da Associação Brasileira dos Shopping Centers

Opções para 
escapar das luvas

Os quiosques, boxes e carrinhos
podem ser uma opção interessante
para quem quer fugir dos altos pre-
ços das luvas nos shoppings. Para
atuar nesses espaços, os comercian-
tes não costumam ter que pagar
luvas, o que já é um grande alívio.
Já o preço do aluguel por metro
quadrado é igual ou superior ao
cobrado pelas lojas. A justificativa
é o grande número de pessoas que
passa pelo quiosques e, mesmo sem
querer, acaba tomando conheci-
mento de suas mercadorias.

O shopping Bay Market, que se-
rá inaugurado em abril do ano que

vem, próximo ao terminal das bar-
cas em Niterói, já tem dono defini-
do para 60% dos seus 150 quios-
ques. A venda de lojas caminha
bem mais devagar: 30% dos 100
pontos foram negociados.

"Os 
quiosques compõem o vi-

suai do shopping. Dão movimento
e alegria aos corredores. Além dis-
so, são uma opção mais acessível
aos comerciantes que estão come-
çando a operar no varejo ou não
têm recursos para pagar as luvas de
uma loja", explica Cláudio Gua-
ranys, gerente de Shopping Centers
da Brascan.

Para começar a operar seus
quiosques, o Bay Market está co-
brando uma taxa de instalação no
valor de um aluguel e meio — cerca
de RS 3 mil. Mensalmente, o co-
merciante terá que pagar, ao todo,
cerca de RS 2 mil, antecipados. Se-
gundo Cláudio, não são cobradas
taxas extras de condomínio ou fun-
do de promoção.

O contrato inicial é de dois me-
ses, renovável se o comerciante se
sair bem. "È uma garantia para ele.
Se o custo de manter o quiosque
estiver alto, ele não fica amarrado a
uma cláusula contratual", justifica.

Sucesso de uns,
j liij

ruína de outros•* f* ri
Sonho dourado de uns, pesa-

delo de outros. Os shopping cejf
ters têm o incrível poder de levar
ao sucesso ou à ruina comeroian-
tes de todos os segmentos. Por um
lado, garantem que milhares, f|e
pessoas passem pela sua porta I
assimilem sua marca; por outrd.
se esse público não consumir ò
esperado, a conta a pagar pode
ser grande demais.

Foi o que aconteceu com o
franqueado da Cia Destino no
Shopping Grande Rio, em Jacaré-
paguá. 

"Desde o inicio do Plano
Real vendemos camisas ha RS, 9-
É preciso vender uma quantidade
imensa para cobrir os custos com
aluguel, condomínio e o monte de
despesas que os shoppings co-
bram", desabafa Pedro Paulo
Monteiro, o franqueador da mar-
ca.

As despesas de seu franqueado
do Grande Rio eram superiores,a
RS 3 mil mensais. Os franqueados
do Maranhão e do Ceará também
não agüentaram. "Em Fortaleza
o shopping inteiro fechou. Virou
um supermercado", conta.

Essas experiências mal-sucedi-
das levaram Pedro Paulo a dei^s-
tir de montar uma nova loja tio
Shopping lguatemi Rio, em cojis-
trução na Tijuca. Ele acredita que
não adianta aumentar os preços,
pois as pessoas estão sem dinliei-
ro. "O comércio vive um momen-
to difícil. Muitas lojas estão fe-
chando, não só nos shoppings.
Basta passar pelas ruas Barata Ri-
beiro e Visconde de Pirajá e ver a
quantidade de comerciantes que
estão passando o ponto. As lojas
abrem e fecham, abrem e fe-
cham", diz o comerciante que
chegou a ter 13 lojas e hoje tem
cinco.

A pequena empresária Nina
Pena, que inaugurou há dois'me-
ses a loja de sucos Guaraná Po-
wer, na Galeria River, cm Copa-
cabana, chegou a cogitar a hipó-
tese de abrir um negócio num dos
novos shoppings em construção,
mas quando levantou os preços,
desistiu definitivamente da idéia.
"Um shopping em Jaearepauua
me cobrou RS 68 mil por uma loja
bem pequena. Inviável", resume a
empresária, contente com o de-
sempenho de sua lojinha, que eus-
tou RS 15 mil.

Já o master-franqueado da
Pastelândia. Jorge Marcos Cer-
queira Pereira, acredita que vale a
pena pagar um pouco mais pela
segurança e pela garantia de pú-
blieo que um shopping olercee.
"Normalmente, os empreendedò-
res pedem uma quantia muito ál-
ta, mas temos conseguido nego-
ciar", diz o empresário, que está
para inaugurar franquias nas pra-
ças de alimentação do Iguaçu Top
Shopping, Dallas Center, Rainha
Center, West Shopping e Bay
Market.

I
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Novo kart indoor em Jacarepagua

¦ Centro de Diversoes Emerson Fittipaldi tera campo de 
'paintball 

ate o fim do mes ^ capacitar 2 mil

Jor ^
Broborrencia. Quando eles comeija- Circuito Estadual de Jet-Ski. A empresa foi aJ,os n0 nicrcaj0'ram a perisar em montar o negocio, .... BHK .... ._ Jf™ fundada ha seis anos e funciona no quilometro 88 hr-isileim- a

no inicio do ano. nao havia qual- Sabe-se. no entanto. que a constru- pender da Irequencia. Estamos fa- « P > 
' 

da Rodovia Amaral Peixoto. no municipiode imol iniacao de umi
,«er plja no Rio: hoje. nove ji ?ao * «ma piitido pone da que zendo de|do pap mm £2 *—»
estaoem funcionamento. ele o socio monwram nao sai por soas para ca. Pais, maes 8 filhos. que. sobretudonos tins de semana das 

cstraicuias de
No Brasil. lies calculam que ha menos de RS 200 mil. Os royalties Vai haver divelao para todor. de LeaalizacaO 

de firma cxpansao da empresa.
cerca de 120 pistas. entre as quais nao fiduma porceniageniiSobre o di/. Mesno antes da inauguragao « m . ' ' , p, 

, ,, cd que pretende fechar o
SlnoladodeSaoPaulo. 

"La. 
f;,I affiref ma!uma dils Jfc mA cerca * fl phoppiglfflsmyuelaef esW 

mais facil em SP
.aconcorrencia e enorme. mas as quantja flxa mensal. Tambem nao pessoas correram de kart no pri- H^nkt-K hiri Aftnainthall Sao Paulo deu um importante passo rumo de ISS 3 milhoes no
m'elhores estao ficando e devem so- 
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o inesperado. Floremja — com direito a p;issagem. eMada nalurais e esotericdf
gado no Brasil no fim de julho pela w A ffis - Munci nrometa o cue circuitocul.ural. O tenia sao os solitarios (.joias de Mflliadas por Rio. Sad
Editora Cherto. com a present do nK>v ^ 'T T. ¦_ . '.....r 18 

quilatescom brilhantel nascategoriascolar. pa|o. Santa Caiarina.
auior.oproprioBud.queco.ua Ifor 

emnrlado anel 
e bnncos Podem concorrer somente Mmas Geraise Ceara. A
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Meta do Sebrae

Centro de Diversões Emerson Fittipaldi terá campo de 
'paintball' 

até o fim do mês

Evandro Teixeira Para o Sebrae, setembro c o mês da tecnologia. A
meta da instituição é beneficiar, até o dia 30. cerca
de 2 mil empresas com um programa de treinamen-
to que inclui 11 cursos. 15 palestras gratuitas e uma
série de seminários no Rio e no interior do estado.
Volta Redonda vai sediar / Seminário do setor
melai mecânieo do Médio Paraíba, no dia 23. Em
Nova Friburgo vai haver, entre os dias 19 e 21. o
Congresso de informática na educação. Entre os
cursos a serem oferecidos na capital estão: Como
fazer papel reciclado artesanal, Introdução á recicla-
gem de plásticos, Modelagem Industrial. Planeja-
mento estratégico — programa de capacitação de
fornecedores e Curso para multiplicadores do pro-
grama de consultoria tecnológica do Sehrac RJ. Ou-
tras informações sobre a programação do mês po-
dem ser obtidas no teleatendimento do Sebrae.
número 0800 782020.

LARISSA MORAIS
O emergente mercado de entre-

tenimento acaba de ganhar um for-
te concorrente, o Centro de Diver-
sóis Emerson Fittipaldi. em Jacaré-
paguá, parcialmente inaugurado
numa lesta badalada no último dia
22. "Por enquanto, apenas a pista
Ife&art indoor — que já é a maior
da cidade, com 480 m — está fun-
cronando. Mas até o fim de setem-
bro teremos um campo de paintball
é üm kart infantil", conta Jorge
Bàiley. um dos sócios da franquia
& Emerson Fittipaldi.
"l,; Ele explica que o paintball é um
jogo de simulação de guerra em que
dois grupos de participantes tem
por objetivo ultrapassar obstáculos
e atingir seus oponentes com tiros
de tinta.
•¦"Na verdade, transformar o que
inicialmente estava previsto para
ser apenas uma pista de corrida de
kart num centro de diversões foi

"ifflia alternativa de Jorge e de seus
sócios André Beck e Marcos Vai-
verde encontraram para driblar a
concorrência. Quando eles começa-

"rám a pensar em montar o negócio,
no início do ano. não havia qual-
quer pista no Rio: hoje, nove já' dstào em funcionamento.

No Brasil, eles calculam que há
cerca de 120 pistas, entre as quais
80 só no estado de São Paulo. "Lá.

a concorrência é enorme, mas as
melhores estão ticando e devem so-
breviver ao modismo. Vamos estar
entre os melhores", afirma Jorge,
que não quis revelar o investimento
necessário para montar o negócio.

é o valor dos
empréstimos

que a Embratur porá à
disposição das micro
apequenas empresas

para estimular o
desenvolvimento de

negõeios
e a criação de novos
empregas no setor

de turismo

Empresa de Araruama

Já investe em náutica
Ao contrário do que publicamos na reportagem
que indicava os resultados da última pesquisu do
Sebrae sobre oportunidades de negócios na Cosia
do Sol. na segunda-feira passada, já existe uma
empresa náutica na Região dos Lagos. Trata-se da
Vento & Popa. que além de vender equipamentos
náuticos e oferecer assistência técnica, realiza
eventos como o Araruama Jet Rally e etapas do
Circuito Estadual de Jet-Ski. A empresa foi
fundada há seis anos e funciona no quilômetro 8X
da Rodovia Amaral Peixoto, no município de
Araruama.

Scholl faz
70 anos de
cara nova

A Scholl do Brasil,
mundialmente
conhecida como Dr.
Scholl. está planejando
uma arrojada estratégia
para comemorar os 70
anos no mercado
brasileiro: a
implantação de uma
rede de franquias. Unia
das estratégias de
expansão da empresa,
que pretende fechar o
ano com investimento^
de l.'SS 3 milhões no
pais. e a criação de
pontos de venda em ,
drogarias.
supermercados e lojas
de departamento. Outra
é o nnestimento em
campanhas publiciiarias
e treinamento de
funcionários. Toda a
linha de produtos da
multinacional vai ser .
relançada com novo
design, mais atraente.

Valverde: pista de kart indoor tem 480 in e i' a maior do Rio

pender da freqüência. Estamos la-
zendo de tudo para atrair as pes-
soas para cá. Pais. mães e filhos.
Vai haver diversão para todos",
diz. Mesmo antes da inauguração
das novas atrações, cerca de 100

pessoas correram de kart no pri-
meiro fim de semana de lunciona-
mento do Centro de Diversões
Emerson Fittipaldi.

A intenção dos três sócios é ofe-

recer ao publico uma opção cie ai-
versão fora dos shoppings centers.
que! sobretudo nos fins de semana
ficam "impraticáveis". "Aqui há
estacionamento e a segurança de
um shopping. Mas sem aquela con-
fusão", diz Jorge. Até o fim do ano.
além das pistas de kart. do paintball
e uma praça de alimentação, o Cen-
tro terá atrações inéditas. Espaço é
que não falta para ocupar. São 480
mil metros quadrados.

Sabe-se. no entanto, que a constru-
ção de uma pista do porte da que
ele o sócio montaram não sai por
menos de RS 200 mil. Os royalties
não são uma porcentagem sobre o
faturamento da empresa, mas uma

quantia fixa mensal. Também não
há taxa de franquia.

Jorge Bailey também não arrisca

prever o tempo que levará para ter
o retorno do investimento. "Vai de-

Legalização de firma
está mais fácil em SP

São Paulo deu um importante passo rumo a
desburocratização. um dos maiores entraves a
legalização das empresas. Foi inaugurado, na
sexta-feira, o projeto Empresa Aberta -
Legalização sem Complicação, uma iniciam a do
Sindicato das Micro e Pequenas Industrias do
Estado de São Paulo '(Simpi). Graças aos
convênios firmados com os órgãos legalizadores
(Junta Comercial. Receita Federal e Secretaria
Estadual de FazendaI. o futuro empresário poderá
abrir e regulamentar sul empresa num só local —
a sede do Simpi — em apenas 24 horas. A
expectativa do sindicato é atender 2>0 empresas
por dia.

O sucesso na versão de Bud Hadfield
Divulgação

• • Bud Hadfield. o dono de uma
das maiores redes de franquias da
área gráfica dos Estados Unidos, a
Kwik K.opy Printing, com fatura-
mento de RS 500 milhões em 1995 e
mais de mil lojas espalhadas por 20
países, foi expulso da escola no gi-
násio e montou seis negócios mal-
sucedidos antes de comprar por
USS 250 a pequena gráfica que da-
nu origem aos seus negócios milio-
nários.

Essa curiosa trajetória é contada
no livro Sucesso ao seu alcance, lati-
çado no Brasil no fim de julho pela
Editora Cherto. com a presença do
autor, o próprio Bud. que conta
com três lojas em São Paulo —
onde a rede montou sua master
franquia em setembro do ano pas-
sado — e tem planos ambiciosos de
expansão no pais. 

"O Brasil é um
..mercado estratégico para nós. Nos-
. so plano é chegar a 40 unidades até
-o-ano 2000". revela o empresário,

cujo livro retrata a máxima ameri-
cana de que com bastante persis-
tência e trabalho è possível sair do
zero e conquistar fama e fortuna.

Segundo Bud. que provavelmen-
, te nunca leu Lair Ribeiro nem Pau-

lo Coelho, fracassar não é jogar e

perder, mas sim jogar e desistir da
idéia de que vale a pena vencer. E.
para vencer, é preciso ser muito
inteligente e estar antenado com as
.necessidades do cliente que. para
Bud. não é nem rei. é ditador. Seja
ele o comprador de uma loja. um
franqueado ou um candidato.

"Nosso telefonema mais impor-
"Wnte 1 o de um proprietário de uma

franquia com um problema. Nosso

Confie na sua intuição
Lembre-se sempre: todos

têm sua importância. Não
despreze ninguém.

Se você não compraria,
não tente vender.

Quando as coisas derem
errado, ria muito.

Faça o inesperado Ipe-
nas quando for ajudar o ou-
tro.

Espere o inesperado.
Nunca prometa o que

não pode entregar
Seu pior empregado é

aquele bom demais para ser
demitido mas não o sutt-
ciente para ser promovido.

Vencedores sentem-se
vencedores. Perdedores
agem como perdedores.

Oitenta por cento do que
você fizer hoje não vai lhe

proporcionar um punhado
de feijões. Concentre-se nos
outros 20%.

O sucesso vem para o
homem ou para a mulher
que dá mais do que recebe.

'Natureba'

entra na
era virtual

O naturcha, quem diria,
também já entrou na era
virtual. A responsável
pelo feito 11 Mundo
Verde Franchising, que
tem 14 lojas dc produtos
naturais e esotéricos
espalhadas por Rio. São
Paulo. Santa Catarina.
Minai Gerais e Ceará. A
nova franquia, a
primeira loja virtual da
rede. oferecera até dois
p( produtos através da
Internet. Segundo o
Iranqueador da Mundo
Verde. Elisio Joffe. o
segmento de produtos
naturais tem grande
potencial de
crescimento. "Nunca

lixemos queda nas
vendas em relação ao
mês anterior", revela
Joffe! que já confirmou
presença na feira Brasil
Franchising Expo, que
será realizada no
Riocentro. de 26 a 2S de
setembro.

H. Stern faz concurso
para novos 'designers'

Atenção, estudantes de desenho! A H. Stern esta
lançando seu 1" Concurso de Design de Jóias eom
o obietivo de revelar novos talentos, estimular o
interesse pela criação de jóias e incentivar o uso de
novas tecnologias. O vencedor do concurso, que
premiará o segundo colocado com RS 5 mil e o
terceiro com RS 3 mil. ganhara uma viagem a
Florença — com direito a passagem, estada e
circuito cultural. O tema são os solitários ( jóias de
18 quilates com brilhante) nas categorias colar,
anel e brincos. Podem concorrer somente
estudantes de desenho matriculados em cursos
sediados no Rio. As inscrições devem ser feitas ate
o dia 23. no setor de Promoções da H. Stern (Rua
Garcia D Ávila. 114 2o andar. Ipanema). O
resultado será div ulgado em 20 de novembro.

Projetos em multimídia
para conquistar clientes

A pequena agência Blitz Design descobriu uni
verdadeiro ovo de Colombo para conquistar
clientes de peso: a criação de projetos em
multimídia, sempre privilegiando o aspecto visual.
Misturando recursos de video e computaçao
gráfica aplicados ao design. ela lez trabalhos para
clientes como Xuxa Produções. \\ lute Martins.
Laboratórios Merck e Banco Boágsta, e esta
agora envolvida em dois importantes projetos; um
com o Barrashopping. que escolheu a agência para
atender a seu grupo de lojistas, e outro com a IBM
destinado a incrementar a força das vendas da
giganfé multinacional.

Bud Hadfield (El e Mas/rociiu/ue: planos de montar 40 lojas no Brasil

sultados também no Brasil. Segun-
do o master-franqueado da rede no
pais. César Mastròcinqui toda se-
mana pelo menos dois candidatos a
franqueados solicitam informações
sobre o negócio. Para ele. o livro é
uma espécie de bíblia que ensina a
lidar com os clientes e como enca-
iar os negpcios.

No que diz respeito á maneira de
conduzir uma rede. o mérito de
Bud é indiscüti||| O leitor interes-
sado em administração e também
em franchising pode tirar bom pro-
vfijo de suas dicas — sempre jlus-
trádas com exemplos pessoais — dc
como lazer um negócio prosperar.

segundo telefonema mais impor-
tanto é o de um candidato à compra
de uma franquia", ensina Bud. Ele
faz. piada com o tema: "quando

você está ocupado demais para
atender aos clientes, não se preocu-
pe. Em breve você estará completa-
mente desocupado".

A política tem rendido bons re- Expo — Associação
Brasileira de Franchi-
§fnü. Informações
537-433S 263-2525.

Seminários:

Feiras:
.3 a 6/9
7a Movimat — Feira
de Movimentação e
Armazenagem de Ma-
t cri ais. Instituto
lmàm, No Expo Cen-
ter Norte, em São
Paulo. Informações:
(011)575-14110.
4 a 9/9
I3J Expomusic'9(i.
São Paulo. Informa-
çòes: (011) 2S9-0S33.
9 a 13/9
C o m d e \ S ti d e s u
South Ameríca'96 —
congresso e leira in-
ternacional de infor-
mática e telecomuni-
cações. São Paulo
Informações: (011)
885-0711.

mercado
O Futuro do Varejo.
Com Atiro A Ido Gor-
gatti. Associação Bra-
sileira de Franchising
. São Paulo. Informa-
cões: (01 li 5~3-94%.

croempresa. Muitos se empol-
gam a principio, mas depois se
desencantam quando desço-
brem as dificuldades praticas."Esta 

procura pelos livros pro-
porciona sem dúvida maior in-
teresse, mas muitos acabam de-
sistindo de começar um negocio
ao verem que o retorno de Japi-
tal inicial é baixo", diz o presi-
dente da Associação Br asilei-
ra das Empresas Prestadoras de
Serviços a Terceiros. Erminio
¦\hcs de Lima Neto. Ele avalia
que. entre os que se aventuram
no campo de comércio c servi-
ços. so cerca de 30°o acabam

fórum Executivo %
— Transformando
Organizações. Com o
consultor japonês Re-
nichi Ohmae IBM.
Informações: 0S00 11-
1426
Cursos:

Mercado Nacional e
Internacional dc Dc-
riv ativos — Associa-
ção de Bancos do Es-
t a d o do Ri o d e
Janeiro. Informações: Como iniciar seu

próprio negócio:
Matemática finan-
ccira; Como admi-
nistrar seu caixa: e
Qualidade no aten-
dimento ao cliente.
Balcão Sebrae Bota-
fogo. Informações:
286-7368e286-5439
4/9
Entendendo Fran-
chising. ABF. São
Paulo. Informações:
(011) 573-949(i

10 e 11/9
S" Seminário Nacio-
nal de Produtividade,
Realização lbap Ho-
tel Maksoud PJaza.
São Paulo. Informa-
çòcs! 0800 717711
14 e 15/9
A arte dc construir o
futuro. Meta Proces-
sós Avançados. Hoiel
Novo Mundo. Fia-
mertgo. Informações

dando certo na nova profissão."Falta experiência aos outros
70%". conclui o presidente.

Bellucchi concorda com Li-
ma Neto. "Os obstáculos para
se conseguir créditos bancados
e suas taxas de juros incompati-
\eis com a realidade do merca-
do desbancam as boas idéias'.
diz

17 a 29/9
20" Congresso Brasi-
leiro de Radiofusào
— Associação Brasi-
leira das Empresas de
Radiofusào. No Mar
Hotel, em Recife PE.
Informações: (061)
224-4600.
26 a 28/9
Brasil Franchising

Outro lado Querer não
tudo quando se cria uma nii-

iI
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TCM não 
puniu 

Riotur 
por 

irregularidade

Conselheiros arquivaram processo sobre contratação, sem licitação, de empresa que instalou roletas no Sambódromo em 1994
Roproduçâo

.MONA BITTENCOURT
1 A falta de punição à Riotur po-
;dc explicar o fato de as contrata-
:çòes irregulares terem se tornado
'rotineiras na empresa. A contrata-
içào sem licitação, em 1994, da ln-
dústria Paulista de Sistemas de

; Acesso, para instalar as roletas do
! Sambódromo — um dos maiores
escândalos protagonizados pela em-

1 presa —, passou incólume pelo Tri-
íbunal de Contas do Município
(TCM). Apesar da clara infração a

! Lei de Licitações, os conselheiros
ido TCM arquivaram o processo

sobre o caso.
Na semana passada, o vereador

Jorge Bittar (PT)
recebeu o resulta-'do 

da inspeção
extraordinária

nas contas da em-
presa municipal

de turismo, que
havia sido pedida, em março de 94.

ao TCM. No despacho, o tribunal
determina o arquivamento do pro-
cesso e dá apenas um puxão de
orelhas na Riotur: "...que o órgão,
em casos futuros, não deixe de
cumprir com rigor o estabelecido na
legislação vigente", diz um trecho
do documento assinado pelo conse-
lheiro Antônio Carlos Flores de
Morais.

Insatisfeito com a decisão. Bit-
tur. presidente da Comissão de Fi-

•nanças e Orçamento da Câmara,
vai solicitar á Procuradoria Geral
da Câmara a análise do parecer do
TC'M para que sejam tomadas as
providências jurídicas cabíveis.
"Não é possível que o órgão res-
ponsável por fiscalizar o uso do'dinheiro 

público limite-se a uma
simples recomendação para uma
empresa pública que não seguiu a
lei", disse o vereador.

, A decisão do TCM só chegou ao
conhecimento de Bittar porque.

em 11 de julho de 94, em carta de
30 linhas. O então diretor técnico
da empresa, Eduardo Salles. em
seu esclarecimeto ao Tribunal de
Contas alegou que outras cmpre-
sas chegaram a discutir com a
Riotur a implantação do sistema
de acesso no Sambódromo. A
carta, porém, não revelou o nome
de nenhuma dessas empresas. A
falta do esclarecimento não inco-
modou o TCM.

Em sua exposição de motivos,
a Riotur esclareceu também que a

proposta da lpasa, de realizar o
serviço gratuitamente, em troca

___________ da cessão de ex-
p 1 oração do
mercluindising.
exposição; ven|
da e distribuição
de marcas e pro-
dutos em todo o

lha do serviço. Como pagamento, a Sambódromo. foi um forte moti-
empresa paulista ganhou o direito vo para a preferência. 

"Aliado ao
de explorar o merchandising e um fato de ser uma empresa (lpasa)

após assumir a presidência da Co-
missão de Finanças] ele fez uma
verificação nos casos pendentes. Na
verdade, o parecer solicitando o ar-
quivamento do processo é datado
de dezembro de 94 e assinado por
Rivadávia Maia, já morto. O puxão
de orelhas foi acrescentado por An-
tônio Carlos Flores, em abril últi-
mo. quando a matéria retornou ao
plenário do TCM.

A contratação da lpasa. sem liei-
tação. para prestação de serviço de
controle de roletas e emissão de
bilhetes magnéticos para o Sambó-
dromo, em 94, foi alvo de várias
reportagens, que denunciaram a fa-

"Não é possível que o órgão responsável por fiscalizar o uso do

dinheiro público limite-se a uma simples recomendação para uma
empresa pública que não seguiu a lei"

Jorge Bittar. presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara

shopping instalado na Sapucaí. Na
época, a Riotur tinha como presi-
dente José Eduardo Guinle. Agora,
presidida por Marcelo Siqueira, a
empresa de turismo vem colecio-
nando, desde o réveillon 95. uma
nova série de denúncias por fraude
â Lei de Licitações.

No primeiro relatório do TCM.
datado de 14 de junho de 94. o
conselheiro Rivadávia Maia pediu
â Riotur. para que num prazo de 30
dias esclarecesse por que não rcali-
zou licitação para a contratação da
lpasa. No pedido, o conselheiro su-
geria, ainda, que a empresa passasse
a dar "maior atenção ao prazo há-
bil para abertura de seus processos
licitatórios, para que se evite deixar
de licitar por exigiiidade de tem-
po".

A Riotur enviou a resposta.

com grande experiência em car-
navais e outros eventos de grande
público, teríamos ainda uma eco-
nomia considerável, com amplas
possibilidades de recebermos uma
comissão de tudo o que fosse co-
mercializado pela contratada",
dizia um trecho da carta.

Em dezembro de 94. após exa-
me das explicações da Riotur. o
conselheiro Rivadávia Maia deu-
se por satisfeito e votou pejo ar-
quivamento do processo. Em
abril deste ano. o processo retoB
nou â pauta do TCM e foi ratifi-
cado pelo conselheiro-relator.
Antônio Carlos Flores de Morais.
O presidente do TCM, Mauro
Tavares de Souza, foi procurado
pelo JORNAL DO BRASIL du-
rante toda a semana passada e
não retornou as ligações.

Antonio Lacerda

Meteorologia

prevê nova
:onda de frio

,
;0 forte vento e a chuva,
«ontem á tarde, foram'.provocados 

por uma
'Irenie fria. que deve ficarna cidade até amanhã. A
: temperatura entrou em
•titelinio e pode cair ate

cinco grátis, segundo o
.Instituto Nacional de
. Meteorologia (lnmet). De
: acordo com o lnmet. a
' queda de temperatura"ile\e ocorrer na¦
; quinta-feira, por causa da

chegada de outra frente
; Iria. O Serviço' Meteorológico da
! Marinha informou que os

\entos atingiram ontem Ml
-rpiilõmetros por hora. mas
' a Defesa Civil não
»registrou nenhum

acidente. Na Barri da
»Tijuca. o vento' interrompeu o sistema de
] comunicação por rádio
, dos postos do Sahamai.
" O carioca tem enfrentado

frentes frias em quase' todas a^ semanas deste
inverno A menor

" temperatura do ano foi
, registrada dia 22 de julho.

quando os termômetros
1 chegaram a 10 graus, no
, Alto da Boa Vista (Tijuca).

Vazamento de gás

em maternidade
Um forte va/amento de gás no 4o e 5" andares da Maternida-
de Praça 15. no Centro, provocou a remoção, no final da
tarde de ontem, de Kl pacientes — na maioria gestantes em
situação de risco — para a Maternidade Fernando Maga-
Ihàes. cm São Cristóvão, na Zona Norte. Técnicos da Delesa
Civil e da Companhia Estadual de Gás (CI:G) estiveram no
focai e conseguiram controlar o vazamento, não havendo
necessidade de transferir os 2S recém-nascidos, sendo 1.1 na
incubadora, para outra unidade. De acordo com a diretora
du Maternidade Praça 15. Sara Asenjo. mesmo que o gás
permaneça desligada a unidade continuara atendendo, pois
o gás só é necessário na co/inha. para preparar as reteições.
Neste caso. a comida viria de uma outra unidade, a exemplo
do que aconteceu ontem, quando funcionários c pacientes
jantaram mmtinhus fornecidas pelo Hopsita! Sou/a Aguiar.
Apesar do forte cheiro de gás. nenhum paciente sentiu-se mal.
O vazamento foi detectado pelos médicos de plantão, logo
após o almoço. Segundo Sidnei Beltrão, coordenador da
Secretaria Municipal de Saúde, o prédio, que servia como
armazém da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e toi
adaptado para transformar-se em maternidade, tem instala-

çòes muito antigas c manutenção precária

Educação é debatida no Rio

O sociólogo Betinho. o Nobel da Paz Adolfo Fere/

Esquivei!odiretor-geral da Uncsco. i edcrico Mayor. e
outros 150 convidados estarão debatendo a Educação no
Brasil e no Mundo, u partir desta quarta-feira. I rata-se
do Congresso Internacional Cidade e Educação na
Cultura pela Paz. promovido pela Secretaria Municipal de
Educação, com o apoio da Uneseo e participantes de 14
países. A abertura do evento sera na quarta-feira, as 18h.
no Palácio da Cidade, cm Botafogo.
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ASSUNTO: Processo TCMRJ-1936/94 - Contrato n» 1461/94 - RIOTUR.

Ao opinar pelo conhecimento e conseqOente arquivamento

do Contrato examinado, aduz a inspetoria, a titulo de recomenda

ção, que o õrgão em casos futuros não deixe de cumprir com ri -

gor o estabelecido na legislação vigente, ressaltando que rati-

ficação da despesa e sua publicação é condição para a eficácia'

do ato.
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IRO DIAS

Secretário das Sessões

ffiiwfatòrioMMrilnõüil m Contas, em vez de punir a Riotur pela irregularidade. /a: apenas uniu advertem /'</

A LIST* DOS ESCÂNDALOS

Réveillon 95 — A Riotur con-
trata, sem licitação, a empresa Pro-
moter para a produção do shovv
Tributo a Tom Jobim. O advogado
Agnelo Borges de Medeiros entra
com uma ação popular.
Inquérito — O delegado Geor-
ge Totlt, da Delegacia Especial de
Crimes contra a Fazenda Pública,
abre inquérito para apurar respon-
sabilidades.
Casa dos Artistas — O JB

denuncia, em 9 de agosto, o uso da
entidade como intermediária no re-
passe de RS 937 mil sem licitação
para a produção de bailes popula-
res e festas juninas.
Bandas — A Federação Flumi-
nense de Bandas de Música, da
mesma forma, recebeu RS 248 mil
para também intermediar a produ-
cão de bailes.

Pernas-de-pau — O então
diretor de eventos da Riotur. Ro-

drigo Farias Lima, autorizou o pa-
gamentò de um cachê de RS 30 rrrrt
para uma dupla de palhaços per-
nas-de-pau formada por seu filho
Raul e sua nora Iza Xavier, durante
o carnaval.

Enfeites — A Riotur pagou RS
2S7 mil. sem licitação, à empresa
Alfredo Alves Promoções para en-
feitár com galhardetes de tecido e
madeira a Avenida Rio Branco. ílwj
rante o carnaval.

Bonde de Santa Teresa faz

100 anos com festa e crítica

? Unw partida de xa-
drez com peças repre-
sentadas por 32 erian-
Cas Joi a gratiM
atração da manhã de
domingo na Traia de
Copaeabana. O jogo
promovido pela FederaI
çàa de Atulre: do Lsia-
do do Rio de Janeiro e
pelo Sese de Ç opaca-
hana . foi disputado
pelo atual campeão cs-
tadiial de xadrez. Car-
los Fontes, e pelo eam-
peão mundial Rafael
Leitão, que ganhou u

partida em 45 minutos.

Carro cai no
Canal do
Maracanã
O automóvel dirigido
por Carlos Marcelo
Rosa caiu. ontem de
madrugada, no Canal
do Maracanã, na
Tijuca, Zona Norte. O
veículo destruiu a cerca
de proteção. O
motorista foi socorrido
por soldados do
Exército que passavam
pelo local e lev ado para
o Hospital Souza
Aguiar. Ele sofreu
traumatismo craniano e
está em estado crave.

Os 100 anos dos bondes de San-
ta Teresa lotam comemorados on-
tem com uma festa no jardim do
Museu Benjamin Constant e o pro-
testo de moradores insatisleiros
com o serviço precário que o trans-
porte oferece atualmente. A volta
dos bondes ao Centro da cidade,
prevista para hoje — após a conclu-
são das obras de recuperação dos
Arcos da Lapa —. foi mais uma vez
adiada. "Ainda falta terminar o ali-
nhamento dos trilhos", revelou o
chefe de manutenção da Compa-
nltia de Transportes Coletivos
(CTC). Edgar Oliveira, que prome-
leu para breve a conclusão dos tra-
balhos.

As obras nos arcos foram inicia-
das em outubro do ano passado e
desde então os bondes deixaram de
transportar os passageiros até o li-
nal da linha, no Largo da Carioca.
"A 

prefeitura havia prometido que
em março as obras seriam finaliza-
das", reclamou Renata Bernardes.
coordenadora do Viva Santa —
movimento criado ha um ano e
meio por moradores de Santa 1 ere-
sa. Ela aproveitou o evento para
entregar ao candidato do PT a pre-
feitura, Chico Alencar morador

do bairro —. um documento com
propostas de melhorias, pedindo a
municipalizado do sistema.

A lesta do centenário dos bondt-
nhos começou ás 11 li com o lança-
mento de um cartão-postal —- alu-
sivo ao aniversário — pelo diretor
regional da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (ECT). Ale-
xandre Fernandes, seguido da apre-
sentação do coral da empresa. As
pessoas que foram ao local também
puderam ver parte da exposição O
Rio lios trilhos, apresentada em ju-
nhoj no Museu da República, no
Catete. com fotos do início do sècu-
lo e réplicas em madeira dos bondes
que faziam o transporte na época.
No encerramento, foi servido bolo
e houve a premiaçâo dos trabalhos
de estudantes da região sobre o te-
ma.

Disputa — O tom da lesta, no
entanto, era de protesto. 

"F rcvol-
tante. Estamos sem os bondes por
causa de uma disputa política. E
muita coincidência que isto aconte-
ça ás vésperas de eleições', afirma
o engenheiro Rui Ferreira, mora-
dor do bairro ha 20 anos. Hoje.
apenas quatro bondes luncionam
no bairro, atendendo a cerca de mil

usuários. Fm anos anteriores, esse
número chegou a seis mil pas|âgei:
ros.

Mal-conservados e ultrapassa-
dos. os bondes de Santa Teresa li-
guram hoje como alvo de disputa
entre governo estadual e prefeitura".
Unia lei de autoria do deputado
Fider Dantas (PFL), candidato a
vice-prelcito da chapa de jiuis Pau-
lo Conde, autoriza o estado a av-
passar o gerenciamento dos bondes
ao município. Alguns moradores,
porém, acusam o prefeito de lazer
pouco caso da situação. "F. 

puta
demagogia. Ate agora, ele não iiiq-
veu um dedo para nada", diz o
músico Sérgio Santos.

O prefeito César Maia garante
que tem tudo para por a situação
nos trilhos. "Basta o governador
sancionar a lei que já esta aprova-
da. municipalizando o bondintífl.
que no dia seguinte eu começo a
operar", diz o prefeito."Sou íSdile-
rente a essa briga. Para mim. tanto
faz estado ou prefeitura. Só quero
que os bondes sejam recuperados e
não sejam pivôs de acidentes, como
os que aconteceram recenlcmentt".
protesta o morador João Sicsti *

Projeto arrojado para 
a época

iQi
¦ ¦

Os bon-
iles elétricos
de Santa Te-
res a foram
inaugurados
em I" de se-
tembro de
1S96. substituindo os antigos
bondes puxados por burros,
que. até então, transportavam
i^s moradores tio bairro. Na
época, a população do Rio. esti-
mada em 600 mil habitantes,
custava a acreditar na concreti-
zação do projeto arrojado do

presidente da Ferro-Carri! Ca-
rioca, Eduardo Augusto de

Souza: fazer os bondes passa-
rem em cima dos Arcos da La-
pa. Na data. sete bondinhos
cruzaram o aqueduto desativa-
do.

Já consolidados na cidade, os
bondes tiveram sua linha ani-
pliada ale o Alio da Boa \ ista.
na Tijuca. entre os anos de 1903
e 1907. quando o trálego ness|
trecho foi interrompido. Em
1916. o transporte chegava ao
auge em Santa Teresa. Havia 35
bondes e 15 circulando regular-
mente ate o Centro da cidade.

A decadência do sistema co-
meçou em 1963. quando foi en-

tregue a administração da Com-
panhia de Transportes Colcu-
vos (CTC). Nessa época, o go-
vem o do estado retirou a
maioria dos bondes das ruas da
cidade -. alguns foram quei-
mados e outros vendidos para
museus americanos] Hoje. ape-
nas quatro deles estão líperando
em duas linhas cm Santa Teresa.
Há dois anos. cerca de seis mil
passageiros usavam diariamente,
o serviço. Hoje. não passam de,
mil. Outros quatro bondes recu-
perados estão ria garagem, para
que. nos próximos dias. possan),
voltar a circular até ao Largo da
Carioca.
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Repressão

reduz tráfico
V i

tio aeroporto

v;

ir Núcleo montado pela Polícia Federal

f á 1 ano começa a conseguir resultados

grama sequer de cocaína ter sido
SfÁRCELO MOREIRAHj
S Desde que o Aeroporto Inter-
nacional do Rio foi eleito pelos
traficantes como a principal porta
de saída da cocaína na América

Sul. a Polícia Federal não ti-
nlia um dado tão relevante para
comemorar. Em julho passado,
ffio houve nenhum registro de
©fico no aeroporto. Por causa
da repressão, os traficantes estão
tentando passar a droga por ou-
íros aeroportos do pais. O resíil-
tudo. segundo o superintendente
de Polícia Federal no estado. Jai-
fg Kullman. è fruto de uma medi-
da que este mês completa um ano:
a^enação do Núcleo de Repressão
a"rEntorpecentes. O núcleo tem 20
agentes, que agem procurando a
ckoga com o auxilio de cães fare-
jatlores e aparelhos de raio-X.

O passageiro de vôo interna-
aonal é investigado a partir do
momento que seu nome entra na
lista de embarque. Vôos que par-
lem para países africanos e Euro-
pa e os que chegam da Bolívia e
da Colômbia são os mais visados.
Para Kullman. o fato de nenhuma

apreendida revela que os trafican-
tes descobriram que não é mais
bom negócio passar pelo aeropor-
to do Rio.

Jairo K.ullman, 46 anos, 25 de
Polícia Federal, assumiu o cargo
há pouco mais de um ano. Antes
de vir para o Rio, passou pela
superintendência de Alagoas, on-
de ficou conhecido por ter sido o
responsável pelo inquérito que in-
diciou a então primeira-dama Ro-
sane Collor, no escândalo do des-
vio de verbas da LBA.

No Rio, o delegado herdou
uma vaga da qual seus dois ocu-
pintes anteriores — Edson Oli-
veira e Eleutério Parracho — ha-
viam sido afastados por suspeita
de corrupção. Em entrevista con-
cedida semana passada ao JOR-
NAL DO BRASIL. Kullman fa-
lou dos seus planos para a PF no
Estado do Rio e fez um alerta aos
criminosos estrangeiros. "Tem

muito estrangeiro mal informado
sobre o Brasil. Eles pensam que
isto é uma republiqueta sem lei.
mas quando chegam aqui se dão
mal".

O QUE FOI FEITO
Tráfico"O combate ao tráfico de drogas e
armas é prioridade desde que eu
íffumi o cargo. Todos sabem que

Rio é um importante corredor
para o tráfico internacional, além
de ter um consumo interno muito
grande".
Prisões de Uê, Marci-
nho VP e Jorge Luís
"A Polícia Civil vem fazendo um
bom trabalho com as prisão des-
ses traficantes, mas o importante

chegar a quem distribui para
eles. Nós conseguimos prender no
Rio o traficante Henry Pineda,
que eslava montando aqui um
braço do Cartel de Medelim.
Repressão no aeroporto
"Desde a criação do Núcleo de
Repressão a Entorpecentes já
conseguimos apreender 317 quilos
de cocaína no Aeroporto Interna-
cional. Antes, a delegacia instala-
da-ali tinha outras preocupações,
o que dificultava a repressão aos
traficantes.
Torre de Babel
"Dos 106 presos na Policia Fede-
ral. 5S são estrangeiros, de 24 na-
cionalidades. A carceragem é uma
verdadeira Torre de Babel. Temos
de tudo um pouco: traficantes de
droga, de escravas brancas, ma-
O.òsos. fraudadores e terroristas.
Antes era comum prendermos
mais africanos, mas agora tem
gente da Inglaterra, Suíça,' Itália,
Holanda. Espanha e Alemanha.
A maioria foi presa no aerporto
com cocaína. Ainda temos muitos
africanos. No dia em que a Nigè-
ria eliminou o Brasil na Olímpia-
da foi uma loucura"
Falta de pessoal"A Superintendência do Rio de

Janeiro tem cerca de 900 fundo-
nários. O ideal seria que tivésse-
mos pelo menos mais 150 agentes.
Temos muito trabalho. Só de in-
quéritos de fraude no INSS são
mais de dois mil"
Inteligência"O trabalho da policia é investi-
gar. Para isso temos que ter um
bom serviço de inteligência. Estou
criano uma central de inteligên-
cia. que vai funcionar com agen-
tes especializados em lidar com
informação e concentrar o traba-
lho das investigações mais impor-
tantes. O projeto já está quase
pronto e, em breve, vamos poder
colher os frutos disso"
Corrupção"A Policia Federal se autodepura.
À medida que encontramos des-
vios de conduta, a gente pune.
Não temos tantos casos assim.
Luciano Pessina"Muitos estrangeiros vêm para cá
pensando que isso aqui é uma
republiqueta sem lei. Quando che-
gam aqui descobrem que a coisa
não è bem assim. Temos informa-
ções de que existem outros fugiti-
vos ilegais no Rio e estamos in-
vestigando. Estamos fazendo o
rccadastramento de 40 mil estran-
geiros que moram aqui. Este ser-
viço vai ajudar a descobrir os que
estão ilegalmente no pais"
Passaporte"O serviço da Policia Marítima
Aérea e de Fronteiras emitia uma
média de 800 passaportes por dia.
Isso causava muitas filas e atrasa-
va o atendimento, prejudicando o
contribuinte. Agora temos um
serviço itinerante. que emite pas-
saportes em cidades do interior.

Advogado usará Internet

para 
defender Guilherme

Paulo Ramalho. advogado do
ator Guilherme de Padua. acusa-
dó do assassinato de Daniela Pe-
rez. vai usar a Internet — princi-
pai paixão da mãe da atriz, a
escritora Glória Perez — para
mostrar as provas da defesa. On-
tem, ele disse em entrevista no
DÜmingo Legal, do SBT. que vai
colocar na rede mundial de com-
putadòrésj esta semana! uma ho-
mè ptiíic c um c-nuiil acessível a
todas as pessoas.

Na entrevista, o advogado
afirmou que não pretende macu-

¦ lar a imagem de Daniela Perez em
| sua estratégia de defesa. "Minha

defesa é ética e não tem reparo à
conduta moral da vitima. Tenho
respeito pela dor da família e seria
incapaz de usar recursos defensi-
\os que venham a macular a ima-
gem da Daniela". ressaltou.

A garantia de Paulo Ramalho.
no entanto, é posta em dúvida

REGISTRO

MEGASSENA CENA CARIOCA

SpSaasB

Acumulados o prêmio princi-
pai do concurso 26 da Megassena.
Ninguém acertou as seis dezenas.
Ganharam a quina 16 apostadores
e cada um recebe R$ 52.473,74.
A quadra vai pagar RS 460,55 a
cada um dos seus 1.823 acertado-
res. O prêmio acumulado é de RS
1.892.469.30.

RESULTADO DA QUINA

Sorteadas: as dezenas do con-
curso 233 da Quina, com quatro
premiados — da Bahia, Minas Ge-
rais. Santa Catarina e São Paulo.
Eles vão receber RS 170.336,32.
Acertaram a quadra 222 jogadores
e cada um vai ganhar RS 1.817.60.
cabendo aos 11.997 apostadores
que acertaram o terno RS 44,85.

Alugarami duas limousines pa-
ra irem á exposição de fotografias,
vídeos e roupas do estilista francês
Christian Dior, que será inaugurada
hoje na Universidade Veiga de Al-
meida, as emergentes da Barra da
Tijuca, entre elas a empresária Vera
Loyola. que estará vestida à cará-
ter. de Dior. O evento, que come-
mora os 50 anos da coleção New
Louk, que lançou o estilista no fim
da década de 40, seguirá depois
para vários paises. Nos Estados
Unidos, ficará no Metropolitan
Museum de Nova Iorque.

Confirmada: a palestra do an-
tropólogo italiano Massimo Cane-
vacci no Congresso Internacional
Cidade e Educação, que começa

quarta-feira, 4 de setembro, no
Riocentro. O autor de Dialética da
família e Cidade polifônica falará
sobre Educação lia cidade e pluralis-
mo cultural, no dia 6. ás 14h. Mas-
limo, que é professor de Antropo-
logia Cultural na Universidade La
Sapien/a. em Roma, veio ao Rio
para o congresso a convite da Se-
cretaria Municipal de Educação.

Ravalou: que nunca mais
teve relações sexuais ou namo-
rou depois que cortou o pênis
de seu ex-marido, John Waync
Bobbitt, a equatoriana Lorena
Bobbitt (foto), em entrevista a
uma TV argentina, país que
está visitando. A presença de
Lorena em Buenos Aires coin-
cide com o caso do argentino
Jorge Vera, que também teve
seu pênis cortado a mando da
ex-amante. Lorena, que voltou
a trabalhar como manicure
num salão no estado de Virgí-
nia (EUA), onde é a profissio-
nal mais requisitada, disse que
não quer servir de inspiração
para o resto das mulheres do
mundo e que os homens devem

Anunciou: que está decidido a
manter a amante, Camilla Parker
Bowles, a seu lado, quando subir
ao trono da Inglaterra, mesmo
sabendo que dificilmente terá o
apoio dos britânicos, o príncipe
Charles. A informação foi divul-
gada cm vários tablóides ingleses,
que dedicaram suas páginas do-
minicais a matérias sobre o futuro

AP 21/1/94
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respeitá-las. "Um homem não
deve forçar sua mulher a fazer
sexo se ela não quer", decla-
rou, lembrando que. para ela.
o sexo é algo muito "intimo 

J
humano".

do escandaloso romance de Char-
les. que se divorciou recentemente
da princesa Diana. De acordo
com o Xfail on Sunday. p4% dos
britânicos acham que Charles de-
ve optar entre a coroa e a amanie.
Apenas 6% não exigem sua re-
milícia ao trono caso ele decida se
casar com Camilla.

Apresenta: seus trabalhos, a
partir de hoje e até o dia 30, no
Caroline Café, no Jardim Botânico,
a] artista plástica Adriana Tavares.
Em suas pinturas a óleo sobre tela,
Adriana retrata objetos de interio-
res de casas e escritórios.

Aberta: hoje, pela Secretaria Es-
tadual de Cultura e Esporte a expo-
sição Tudo Banana, na Biblioteca
Pública do Estado do Rio de Janei-
ro. A mostra, promovida pelo In,s-
titulo Goethe. enfoca o papel da
banana na história, no cotidianra
nas artes, na propaganda e no hú-
mor, com desenhos, pinturas, ilus-
trações, cartazes e fotografias. Ó
acervo pertence ao jornalista ale-
mão Wulf Goebcl, que se dedica a
essa coleção há 10 anos. O carioca
vai poder ver de perto o cartaz
intitulado O tesouro secreto de Sta-
si. que mostra um galpão repleto de
bananas, uma sátira ao regime na-
zista. É que. após o fim da Segunda
Guerra Mundial, os soldados alia-
dos descobriram um depósito cheio
dessa fruta, que devia ser uma das
prediletas dos nazistas.

HELENA ALEKSANDROWICZ
(ADA) 1912-1996

A família Sturm convida puta a
Missa da Ressurreição, a ser realiza-
da hoje. segunda-feiia. 02 09.96.
as 18 30 na Igffla dos Poloneses, à
Rua Marques de Abrantes. 215

SHLOSHIM
A Em lembrança a MAX SANG (z'l) PAULO MAX, que tragi-

y y ca mente partiu para o seu descanso eterno junto com sua

companheira de vida. A cerimônia será celebrada no dia 02

de setembro, às 1 9:00 horas, na Associação Religiosa Israe-

lita, na Rua General Severiano, 170, Botafogo.

BELA PIMENTA
MISSA DO 3» ANO

Alexandre, marido, filhos, genros, netos e bisneto con-
vidam para Missa que será celebrada, 3n feira, dia
03 de setembro, às 18:30h, na Igreja da Santíssima
Trindade. Rua Senador Vergueiro, em memória da sua
inesquecível e sempre muito amada BELA

t

NICIA VELHO DOS SANTOS
(MISSA DE 7° DIA)

João Carlos Palhafès dos Santc lucui An 1 M.im.i Lui.'
Carlos e Andró ograalcem is tn.iniJgstaçfifK do carinjff» «
convidam poro o Missn de 7 Diu <« s«-h rooli.íodo amanho, dia
03 de setembro, terça-feira, às 1 9 horas, na Igreja de São José
do Logoo. no Av Borges de Medeiros. ?735

logo depois. "Me 
pauto pela éti-

ca. mas também não tenho qual-
quer medo ou receio. E preciso
que a acusação apresente provas e
seja ética também. Se eles fugirem
disso, serei obrigado a usar as
mesmas armas", disse. O advoga-
do voltou a afirmar — como seu
cliente já tinha feito no livro A
história que o Brasil desconhece —

que existia um caso amoroso en-
ire o ator e Daniela Perez e que
por isso ela foi espontaneamente
até o local do crime.

"Eles tinham um caso, mas is-
so não faz diferença. Será que
uma mulher casada que se envol-
ve emocionalmente com outro lio-
mem se torna uma vagabunda do
dia para a noite?", indagou Paulo
Ramalho. Segundo ele. sua prin-
cipal luta é para Guilherme ter
um direito de defesa digno, eli-
ciente e igual como todos os cida-
dãos brasileiros.

WALTER MOURA DE SOUZA

(MISSA 7® DIA)

• A esposa Heloina Rosa de Souza e demais paren-
T tes agradecem as manifestações de carinho e pe-' 

sar recebidas por ocasião do falecimento e convi-

dam para a missa a ser celebrada no dia 03 de setembro,
terça-feira, às 08:30 horas, na Igreja Nossa Senhora Mãe

dos Homens, na Rua da Alfândega. 54 - Centro.

t

FLÁVIA SIMÃO HAB1B
(4 ANOS DE SAUDADES)

Flavinha. obrigado por você ter nascido. Você nos deu
muita coragem e alegria. Nós te amamos muito.

Julieta, Mareia e Wa)di 

FALECIMENTO

Ê com pesar que o Clube de Engenharia

do Rio de Janeiro comunica o falecimen-

to de seu dirigente, ENGENHEIRO AN-

TÔNIO PAGY O enterro será realizado às

11 horas da manhã de hoje, 2 de setem-

bro, no Cemitério do Caju.

RAYMUNDO DE OLIVEIRA

Presidente

CORONEL
HUGO DA GAMA-ROSA SUCUPIRA

(MISSA DE 7° DIA)
. Os filhos ANA MARIA, MÁRCIO e MARIA CRISTINA, seu genro

•£• LUIZ FERNANDO, sua nora VERA LÚCIA e seus netos RAFAEL.
t THIAGO, RODRIGO, PEDRO, JOANNA, MARIANA e LUIZA
| agradecem as manifestações <|| caunho p pesar recebidas poi

ocasião do falecimento e convidam para a Missa de T Dia que sota
celebrada dia 03/09/96, 3"-feira. as 12:00 horas, na Igreja Santa Cruz
dos Militares, na Ru^ Iu de Março n° 36 Centro

AVISOS

RELIGIOSOS E FÚNEBRES
ANÚNCIO POR TELEFONE

0800-23-5000 e 585-4320

PLANTAO DIÁRIO
585-4326-585-4540

JORNAL DO BRASIL

AMMY DE MORAES

(CIRURGIÃO-DENTISTA)
MISSA DE 7° DIA

JL Ivany, sua viúva, filhos, genro, nora e netos,
t consternados por seu falecimento, convidam j' parentes e amigos para a Missa de 7o Dia a

realizar-se em 03 de setembro, amanhã, terça-
feira às 10 horas, na Igreja do Divino Espírito
Santo e São João Batista, na Rua Felipe Cama-
rão, n° 1 2 — Maracanã.

Ao ensejo, agradecem a todos o apoio que vêm
recebendo nessa difícil separação.

I
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Arpoador ImprOprla . Aracaiu Jerusalem 27 13 s 26 14 s
Copacabana ImprOpria ,• Brasilia » ' 

28/22 Joanesburgo 25 8 s 24 5 s
Leme ImprOpria " 

CuiaU 28/15 2 t-lrr|a 18 14 n 18 15 Pn
Botatogo ImprOpria ——r—  [J 33/21 Salvador Lisboa 26 15 s 24 14 pn
Flamengo ImprOpria SOl »¦.< , V; - • QpWnla 28/23 Londres 21 13 pn 25 17 pn
Uica Iroprtprla >V*' .Poente: . .K' ;. . .31/20 ' Los Angeles 30 16 s 29 18 pn
FortalezaS.JoSo PrOprla i! ¦¦¦' 17h43m kr. Belo Horizonte Madri 24 8 pn 27 11 pn
Vermelha Imprdprla Nascente: }) ' '• 

26/14 Manilha 32 24 pn 31 24 pn,
Icarai ImprOpria 06h02m '1v^ . 'J * ¦ • . , Marrakesh 31 16 pn 29 14 s
Piratininga Propria , pimpo uranoe fife.. ^UltAria Miami 33 26 pn 33 25 pn
Itaipil Propria , . 25/16 *l*or,a Montreal 27 19 pn 31 21 pn~
Itaquatlara PrOprla ,"Mrt . Sao Paulo Moscou 26 15 s 23 12 s
Maiid Propria £\ M ' M ¦ 20/11 Munique 15 10 t 21 12 pn.
Itauna Prtprla % SIM ffi .... fU • „• , . Na|Sbi $ 14 t 22 13.
Jacone Propria W U# ™ ¦¦ - § , Rio de Janeiro Nassau 32 24 pn 32 24 Pn
Araiuama PrOpiia Minguante Nova Crascente Chela . :"L \V CuHtiba 23/17 Nova Deli 38 27 pn M 26 ag
Cabo Frio PrOprla ^ m 20/9 209 ¦¦ •) 17/Q Nova lorque 27 21 pn ^ ?
Sd°c,b°,g,a ^T- , . f miorian6p01„ it 14 pn ^9 9 pn'
fc-. SC. 22h45m 09h30m Aliirira ?0/12 Orland0 32 22 pn 35 23 pnR.o das Ostras P'W . >M Porto Alegra Panama 3i 24 ag 31 24 Pn!~ — . 19/11 6$ Paris 18 9 pn 23 13 pn!
AerODOrtOS Pequim 27 17 1 23 16 t' ' ' >Vi4 Praga 16 12 I 22 12 pn
Galeao Nub/chuva. Visibilidade moderada. . . g;; Reikjavik 12 7 n 12 11 t
Santos Dumont Nub/chuva. Visibilidade moderada. Roma 24 18 pn 28 18 t
Cumbica (SP) Tempo bom. Visibilidade boa.' •
Congonhas (SP) Nub/chuva. Visibilidade moderada.
Viracopos (SP) Nub/chuva. Visibilidade boa.
Confins (MG) Nublado. Visibilidade boa.
Brasilia Nub/chuva. Visibilidade moderada/boa.
Manaus Par/nublado. Visibilidade moderada/boa.
Fortaleza Par/nublado. Visibilidade boa.
Recife Par/nublado. Visibilidade boa.
Salvador Par/nublado. Visibilidade boa.
Curitiba Nub/chuva. Visibilidade moderada.
Porto Alegre Nub/chuva. Visibilidade moderada.
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Atquivo

No Brasil. itsinas colicas. como as da California, podcm tcr am pn\o compelitivo com as hulroclctricas

"A trar no mercado. A Enerconi. " Organiza?ao
(OMS)

Unidas

QUINTA-FEIRAQUARTA-FEIRAO TEMPO

ItaiMitina
27/16 ' '

tmwm%'• Parcialmente nublado. Parcialmente nublado • Nublado a
com possibilidade de parcialmente nublado,
chuva.parcialmente nutílado

com chuva fraca.
nübládò.

Costa 23/19; Norta 22/15 Costa 26/20; Norte 27/16 Costa 27/21, Norte 30/17 Costa 27/20; Norte 29/17 Costa 24/19; Norte 24/16
No centro da cidade 23/17 No centro da cidade 27/20 No centro da cidade 29/20 No centro da cidade 28/20 No centro da cidade 24/18

No mundoTerasópolis'
20/13 «te' '

Petrópolis
20/14 •

Cabo Frio
24/21 Válida para hoje, com as temperaturas máxima

e mínima em cada capitalPrevisão para o BrasilwJ"

Parati
23/18

Rio de Janeiro
23/17Angra

dos Reis
23/17

' %
Macapá # ;• 32/23 mm

.ir-tá» •
VBeiém
í 32/25

Praias
Mangaratiba Prúprla
Grumarl Prúprla
Recieio Própria
Barra * Prúfría
Pepino Imprópria
São Conrado Imprópria
Vidigal imprópria
Leblon Imprópria
Ipanema Imprópria
Diabo Imprópria
Arpoador Imprópria
Copacabana Imprópria
Leme Imprópria
Botafogo Imprópria
Flamengo Imprópria
Uica Imprópria
Fortaleza S. Jo3o Própria
Vermelha Imprópria
Icarai Imprópria
Piratininga Própria
Itaipu Própria
Itaquatlara Própria
Maricá Própria
Itaúna Própria
Jacone Própria
Araiuama Própria
Cabo Frio Própria
Arraial do Cabo Prúprla
Búzios Própria
Rio das Ostras Prúprla

Teresina •
35/23

Palmas
32/20• Porto Velho

,32/21 Wtf,

Salvador
28/23
»

Qoiânla
. .31/20Poente:

17h43m Belo Horizonte
26/14Nascente:

06h02m
Vitória
27/17

Rio de Janeiro
23/17Minguante Nova Crescente Cheia

4/9 12/9 20/9 26/9
¦Á "ü\ Curitiba

17/9 Ii."' *Florianópolis
. ''" Porto Alegr» ''20/12

^mí Btf

Poente:
09h30m

Nascente:
22h45m

Aeroportos

Rio de Janeiro
A previsão para hoje é de tempo nublado e mais fresco com chuvas isoladas prin-
cialmente no litoral Fluminense devido a frente fria que chegou ontem ao Estado.
O sol pode aparecer entre nuvens no decorrer do dia principalmente no interior do
Estado. Um sistema de alta pressão fará com que esquente mais amanhã e o
tempo passe a parcialmente nublado.

Previsão para os próximos cinco dias na cidade
SEXTA-FEIRA

Mare
fora altura liota altura

Rio de Janeiro
Alta 05h04m 1.10 17h04m 1.00
Baixa 12h11m 0.50 00h47m 0.50
Sao Joao da Barra
Alta 05h38m 1.07 17h38m 0.97
Baixa 11h29m 0.44 00h05m 0.44
Macae
Alta 04h41m 1.10 16h41m 1.00
Baixa 11h03m 0.44 23h39m 0.44
Cabo Frio
Alta 05h01m 1.00 17h01m 0.91
Baixa 12h06m 0.45 00h42m 0.45

Ondas
A previsão pnra hoje na orla marítima do Rio é de céu
encoberto, com com pancadas isoladas de chuva mod-
eradas Ventos de quadrante Nordeste a Sudeste, com
velocidade de 17 ;v^l nós. Mar de Sudeste com ondas
do 4.0 a 6.0 metros, em intervalos de 7/8 segundos
Temperatura em ligeiro declínio

Estradas
Presidente Dutra (BR 116) - Do Km 169 ao Km 170.
construção de barreira rígida no canteiro contrai. Do
Km 190 ao Km 206, implantação de delensas metali-
cas no canteiro contrai. Nos Km 265, Km 266. Km 282
e Km 287, pista da esqueida impedida, em ambos os
sentidos, para construção de mureta. das 8h às 17h.
No Km 276. acostamento interditado no sentido São
Paulo-Rio. para limpeza do valeta.
Rio-Juiz de Fora (BR 040) - Do Km 0 ao Km 64. sor-
viços do conservação rotineira e implantação do pia-
cas do sinalização, nos dois sentidos. No Km 104.
obras de recuperação do canteiro central.
Rio-Santos (BR 101) - No Km 435.5. acostamento
interditado no sentido Santos-Rio Nos Km 447. Kn1
449 e Kin 46?. pista interditada com passagem por
variante No Km 464, trânsito em meta pista no senti-
do Santos-Rio No Km 515. muita cautela na pista,
que esta com lacliaduras e com passagem um voicu-
Io de cada voz pelo acostamento sentido Rio-Santos
No Km 591.5. deslocamento de aterro, com tráfego
passando em meia pista no sentido Santos-Rio No
Km 508, pista om estado precaiio. com passagyni rit;
; im so veiculo de cada vez
Rio-Campos (BR 101) - Do Km 75 ao Km 76. trân-
ato em meia pista devido a obni do recuperação da
11jnte sobte o Rio Ural Do Km 262 ao Km 275; obra-,
de duplicação da pista Do Km 275 ao Km 282. obras
üè recapaamento da pista, no sentido Rio-Campos

Mang.iratiba
Grumarl
Recieio
Barra
Pepino
São Conrado
Vidigal
Leblon
Ipanema
Diabo
Arpoador
Copacabana
Leme
Botatogo
Flamengo
Urca

Vermelha
Icarai
Piratininga
Itaipu
Itaquatlara
Maricá
Itaúna
Jaconé
Araiuama
Cabo Frio
Arraial do Cabo
Búzios
Rio das Ostras

Fortaleza
,..33/25Natal

'¦,. .,28/21
João |Pessoa v.

27/20 *
Recife •

27/23 «Maceió
• 28/19

/ Aracaju
28/22

Galeão Nub/chuva. Visibilidade moderada.
Santos Dumont Nub/chuva. Visibilidade moderada.
Cumbica (SP) Tempo bom. Visibilidade boa.'
Congonhas (SP) Nub/chuva. Visibilidade moderada.
Viracopos (SP) Nub/chuva. Visibilidade boa.
Confins (MG) Nublado. Visibilidade boa.
Brasília Nub/chuva. Visibilidade moderada/boa.
Manaus Par/nublado. Visibilidade moderada/boa.
Fortaleza Par/nublado. Visibilidade boa.
Recife Par/nublado. Visibilidade boa.
Salvador Par/nublado. Visibilidade boa.
Curitiba Nub/chuva. Visibilidade moderada.
Porto Alegre Nub/chuva. Visibilidade moderada.
Condições válidas para hoje.

hoje terpa-leira
Cldade Max Mln Max Min T
Acapulco 33 25 ag 33 25 pn
Amsteidam 18 12 24 16 pn
Atonas 28 21 30 22 pn
Atlanta 29 20 ag 31 21 pn
Bagda 44 27 41 23 s
Bancoc 33 24 ag 33 24 ag
Barcelona 17 11 pn 21 14 pn
Berlim 21 13 23 14 s
Bogota 21 9 21 10 pn
Bruxelas 18 12 pn 23 16 pn
Buenos Aires 13 3 12 -3 t
Cairo 34 19 32 19 s
Canctin 31 24 pn 31 24 pn
Chicago 29 18 pn 29 18 pn!
Cingapura 29 23 ag 29 22 ch
Copenhague 20 13 22 13 s
Cidade do Mexico 25 14 pn 24 14 pn
Dublin 19 14 23 17 pn
Istambul 24 16 pn 25 17 pn
Estocolmo 19 13 pn 17 8 pn
Florenpa 22 14 27 15 t
Frankfurt 22 12 23 13 s
Genebra 17 11 ch 23 12 t
Helsinque 21 11 pn 17 6 pn
Hong Kong 30 25 pn 29 25 pn
Jerusalem 27 13 26 14 s
Joanesburgo 25 8 24 5 s
Lima 18 14 18 15 pn
Lisboa 26 15 24 14 pn
Londres 21 13 pn 25 17 pn
Los Angeles 30 16 29 18 pn
Madri 24 8 pn 27 11 pn
Manilha 32 24 pn 31 24 pn,
Marrakesh 31 16 pn 29 14 s
Miami 33 26 pn 33 25 pn
Montreal 27 19 pn 31 21 pn'
Moscou 26 15 23 12 s
Munique 15 10 21 12 pn.
Nairobi 24 14 22 13 t
Nassau 32 24 pn 32 24 pn-
Nova Deli 38 27 pn 34 26 ag
Nova lorque 27 21 pn 29 22 pn
Nice 20 16 ch 24 18 t i
Oslo 22 14 pn 19 9 pn
Orlando 32 22 pn 35 23 p^
Panama 31 24 ag 31 24 pn-
Paris 18 9 pn 23 13 pn;
Pequim 27 17 23 16 t
Praga 16 12 22 12 pn;
Reikjavik 12 7 12 11 t
Roma 24 18 pn 28 18 t
San Juan 31 24 pn 32 24 phi
Sao Francisco 24 13 23 13 pn
Seul 30 18 29 18 pn
Sidnei 18 9 16 8 pri
Toquio 29 19 26 17 pn^
Toronto 28 19 pn 29 18 pn'
Vancouver 18 8 12 2 pn
Vlena 22 13 23 14 pn'
Washington 31 21 31 23 pn

Todos os mapas e previsões do tempo são produzidos pela
AccuWeather lnc.©1996. Outras tontes: Navemar (ondas), DNER

(estradas), Inlraero (aeroportos) e FEEMA (praias).
Tompo (T) s-sol. pn-parcialmonte nublado,

n-nublado.ch-chuva. t-tompestados ag-aguaceiro. ,
nl-nevada ligora. nv-novada, g-gelo

Ciência
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bom negócio
Energia eólica

¦ Pesquisador quer
conquistar apoio de

investidor privado

mil

ALFXANDRI; (vjANSUR
Produzir energia a partir cio ven-

to no Brasil pode ser um bom negó-
cio. É para mostrar isso que três
universidades do pais eslão promo-
vendo o Fórum de Energia Eólica
Ècowind %. de 16 a 18 de setem-
bro. em Fortaleza. O evento vai
reunir técnicos! pesquisadores, exe-
cutivos do setor energético e fabri-
cantes de equipamentos para deba-
ter as oportunidades de investimen-
tos no setor.

Segundo os pesquisadores, a
energia eólica pode captar investi-
mentos da ordem de RS 2 bilhões
em um prazo de dez. anos para o
Brasil. "Em muitos lugares, ela é
mais competitiva do que outras al-
ternativas". diz o engenheiro elétri-
co Geraldo Tavares, da Universi-
dade Federal Fluminense (UI I").
Ele e coordenador técnico do lo-
rum e está estudando as vantagens
econômicas da energia eólica na
Coordenação dos Programas de
Pós-Graduaçào em Engenharia
(Coppe). da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ)."Metade das novas usinas hi-
droeletricas cm fase de projeto tem
um custo de investimento equiva-
lente, por capacidade instalada, ao
das usinas eólicas. E a vantagem e
que as plantas eólicas têm retorno a
um prazo mais curto", explica Ta-
vares. O fórum e promovido pela
Universidade Federal do Ceara
(UFC). além da UFFe UFRJ.

Enquanto o custo do Mega-
Watt h (MWh) da usina de Itaipu
(com o subsídio do governo) é de
RS 45. Tavares estima que o preço
médio da venda da energia eólica
pode ficar no mesmo patamar, sem

qualquer tipo de incentivo,
energia eólica pode gerar 10% da
capacidade instalada do Brasil ho-
je", avalia.

O engenheiro destaca que a ge-
ração de energia eólica é essencial-
mente um negócio da iniciativa pri-
vada. "Só ela pode produzir local-
mente, em pequena escala . diz Ta-
vares. A lei para geração privada de
energia já foi sancionada e esta sen-
do regulamentada pelo Departa-
mento Nacional de Águas e Ener-
gia Elétrica (Dnaee), do Ministério
de Minas e Energia.

Pela lei. as geradoras privadas
podem usar a rede de distribuição
das concessionárias, como a Light
(RJ), a Cemig (MG) ou a Coelce
(CE). Para isso, pagam uma taxa
chamada wlwcliiig, ou pedágio, que
esta sendo estipulada pelo Dnaee.

Já existem interessados em en-

maior indústria alemã de aerogera-
dores (hélice e turbina geradora de
energia eólica) montou uma fábrica
em São Paulo, a Wobben-Enercom
Windpower. Alé o final do ano. a
fábrica deve começar a produzir
geradores, que serão instalados no
Ceará ou exportados.

"É uma indústria basicamente
montadora, que usa peças de prate-
íeirà de vários fornecedores. Os ae-
rogeradores usam. por exemplo,
freios e caixas de embreagem co-
muns para caminhões'", lembra
Tavares. O Brasil é um mercado
atraente. "A empresa austríaca
Pehr Wind esta buscando parceiros
nacionais para fabricar aerogera-
dores aqui", diz o engenheiro.

O parque aquático Beach Park.
em Fortaleza, esta planejando
cosntrutr aerogeradores com capa-

cidade para I0W. que atenderiam á
própria demanda. As turbinas ocu-
pariam uma área de um a dois qui-
iômetros quadrados."Parece uma área grande, mas
não quando se considera que as bases
das turbinas ocupam apenas de 1 % a
5% do terreno", lembra Tavares. O
resto costuma ser usado para agrieul-
tura ou criação de gado.

Entre os alvos do fórum estão os
estaleiros porque já têm os equipa-
mentos capazes de fabricar as par-
tes especiais dos aerogeradores. "A

empresa dinamarquesa Vestas. a
maior do mundo em energia eólica,
começou em um estaleiro . ilustra
Tavares. (11810)
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Efeito estufa deverá

ajudar doença tropical

GENI HRA — As mudanças cli-
máticas que estão ocorrendo na
Terra, especialmente o aqueci-
mento progressivo do planeta, de-
vem provocar um aumento na in-
cidència de doenças contagiosas.
Cientistas das Nações Unidas
(ONU) estimam que essas enfer-
midades poderão chegar a regiões
que até agora estavam imunes. O
aquecimento, gerado pelo chama-
do efeito estufa, seria conseqüên-
cia da poluição atmosférica.

O crescimento das doenças é
uma das conclusões de um estudo
publicado por tres órgãos da
ONU. que trabalharam em con-
junto para analisar o fenômeno: a
Organização Meteorológica
Mundial, a Organização Mundial
da Saúde (OMS) e o Programa
das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA).

Umas efeitos mais preocupin-
tes do aquecimento global será o
crescimento de males como a ma-
lária. a doença do sono e inlec-
çòes oculares graves em áreas
geograllcas onde essas enlermida-
des não ocorriam. Os pesquisado-
res também temem o desenvolvi-
mento da ençefalite.

Tudo isso. segundo o informe,
se deve ao aquecimento do plane-
ta, que permitirá que agentes por-
ladores ou transmissores destas
doenças, como moscas e mosqui-
tos, ganhem novos habitats. Com
o aquecimento, áreas temperadas
do planeta podem se tornar favo-
ráveis á proliferação desses inse-
tos.

O parasita da malária precisa
de uma temperatura mínima de 15
graus centígrados para completar
seu ciclo de desenvolvimento em
um mosquito. Se alguns paises es-
quentarem e a temperatura mini-
ma não descer abaixo dos 15
graus, a malária terá ganho um
novo terreno. Isso quer dizer quç
o sul dos Estados Unidos e a par-
te mais meridional da Europa deir
xarão de ser imunes à malaria.

Além do aumento das doenças,
o estudo conclui que qualquer
mudança climática, especialmente
as que acontecem em um ritmo
mais rápido do que o observado
alé hoje. pode produzir novas
pressões sobre a sociedade. O au-
mento drástico de temperatura
nas grandes cidades, diz o relato-
rio da ONU. provocara muito
mais casos de morte por ataque
cardíaco.

Um estudo citado pela ONU
indica que. em Nova Iorque, a
mortalidade relacionada ás tem-
peraturas altas pode aumentar de
320 casos atuais para quase 900.
Em Xangai, a mortalidade pode
aumentar nove vezes.

O quadro vislumbrado pelos
pesquisadores envolvidos no esttí-
do é bastante pessimista. O rela-
tório da ONU estima que a degni-
dação das condições de v ida nas
regiões tropicais, onde os recursos
agrícolas e aquáticos serão reduzi-
dos. provocara a imigração ilegal.
O resultado disso, dizem os espe-
cialistas. pode ser a exportação de
doenças e o crescimento dos con-
flitos sociais.

m
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0 desabafo do tecnico Joel

Flamengo vitoria de l a 0

sobre o Atletico Paranaense.

Maracana, apos tres derrotas

V seguidas. 0 Vasco empatou com

| o Gremio por 1 a 1, em Sao

e o Botafogo com o

Palmeiras, por 0 a 0, em Campo

Grande, Mato Grosso
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Carlos Magno
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autor f/o passe de cabeça para Fábio Baiano marcar o gol solitário do jogo[g, fcjl • 
£ 'i

Bebeto voltou ao time do Flamengo efoi o melhor jogador do ataque, sendo o

O desabafo do técnico Joel

Santana revela o alívio do

Flamengo com a vitória de 1 a 0

sobre o Atlético Paranaense, rio

Maracanã, após três derrotas

seguidas. O Vasco empatou com

o Grêmio por 1 a 1, em Sào

Januário, e o Botafogo com o

Palmeiras, por 0 a 0, em Campo

Grande, Mato Grosso do Sul.

Páginas 3, 7 e 8
Marcolo Thoobald
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PLACAR JB

FUTEBOL
Campeonato Brasileiro/Série B
Remo/PA 3x2 Paysandu/PA. CRB/AL 0
x 0 Nàutico/PE, Mogi Mirim/SP 1 x 0
Goiatuba/GO, Sergipe/SE 1 x 3 Desporti-
va/ES. Americano/RJ 1 x 2 XV Piracica-
ba/SP, América/MG 1 x 0 Joinville/SC,
Santa Cruz/PE 4x2 Central/PE
Campeonato Brasileiro/Sórie C
Operário/MS 1 x 0 Comercial/MS, Nacio-
nal/AM 3x2 Barè/RR. Sampaio Correia/
MA 5 x 1 Gurupi/TO, River/PI 2x0 For-
taleza/CE, Fluminense/BA 0 x 1 CSA/AL,
Galicia/BA 0x0 Ilabaiana/SE, Vila No-
va/GO 1 x 1 Anâpolis/GO, Botalogo/DF 1
x 0 Uberaba/MG. Estrela/ES 1 x 0 Colati-
na/ES, Rio Branco/SP 4x0 Tupi/MG.
Barra Mansa/RJ 1x0 Paulista/SP. Co-
mercial/SP 2x3 Matsubara/PR. União
Bandeirante/PR 0x0 Bota!ogo/SP, São-
carlense/SP 1 x 1 Rio Branco/PR, Ca-
xias/RS 3 x 1 São Luiz/RS, Tubarão/SC 1
x 0 Figueirense/SC, Aval/SC 7x2 Brasil/
RS
Campeonato Maranhense
Bacabal 2 x 1 Codó
Torneio Internacional Sub-16
(Caracas)
Vasco 0 x 0 (5 x 4 nos pênaltis)
? Vasco campeão
Campeonato Português
Marítimo 3x3 Chaves, Leça 3x0 Leiria,
Rjo Ave 1 x 1 Salgueiros
Classilicação (1* rodada)
1o Leça, Boavlsta, Guimarães e Spor-
ting Lisboa, 3 pontos ,
Copa da Alemanha
Karlsruhe 2x0 Hansa Rostock, Duisburg
1 x 0 Lubeck, Borussla Neunklrchen 1 x 3
Saint Paull, Meppen 6 x 1 Eintracht
Frankturt, Energle Cottbus 1 x 0 Wolls-
burg, Greuther Furth 2 x 1 Nurnberg,
Zwickau 3 x 1 Colônia
Eliminatórias do Mundial 98
Europa
Grupo 1
Grécia 3x0 Bôsnia-Herzegovlna. Eslo-
Vêrtla 0x2 Dinamarca
Grupo 2
Moldãvia 0x3 Inglaterra
Grupo 3
Hungria 1x0 Finlândia, Azerbaijão 1 x 0
Súiça
Grupo 4

Áustria 0x0 Escócia, Suécia 2 x 1 Letô-
nia
Grupo 5
Israel 2 x 1 Bulgária, Rússia 4x0 Chi-
pre
Grupo 7
Bélgica 2 x 1 Turquia
Grupo 8
Romênia 3x0 Lituânia, Eire 5x0 Liech-
tenstein
Grupo 9
Irlanda do Norte 0 x 1 Ucrânia, Armênia

_0 x 0 Portugal

VÔLEI
Campeonato Estadual
Juvenil masculino
Tijuca 1 x 3 Flamengo
Juvenil feminino
Fluminense 3x0 Caxias
Tijuca 0x3 Flamengo
Inlanto-juvenll masculino
Flamengo 3x0 Canto do Rio
Fluminense 3x0 Resende
Infantil masculino
Hebraica Ox 3 Tijuca
Infantil feminino
Hebraica 0 x 3 Tijuca
Copa do Brasil
Trasmontano 3 x 1 Leites Nestlè
Datasul 3x0 Assei
Classificação final
1° Trasmontano
2° Leites Nestlé
3° Datasul

AUTOMOBILISMO
Campeonato Brasileiro de Rali
3* etapa, Minas Gerais
1* Chrlstiano Nygaard/Nerl Reolon
2° Marcos Schwan/Ronnle Ramos
3o Enôcio Decker/Genaro Cruz
Classificação após 3 etapas
1o Nygaard/Reolon. 43 pontos
2° Decker/Cruz, 42
3o Rossler/Ratfin e Schwan/Ramos, 27

IM AT AÇÃO

3a Copa Braaii Masters
Costa Azul late Clube, Cabo Frio
1o Masters Gerais (MG)
2o Clube de Regatas Icaral (Niterói)
3° Palneiras do Morumbl (SP*

Loteria Esportiva - Resultado do Concurso 139
2

11 IBotafogo/RJ MB Palnwrat/SP LZH
21SaoPaul<ySP I I Goi&GO Q
31 llnwflS MM BataPBA |
41 IParanilPH CZH CaintlianVSP W

BBCruzatoMG 1 I Juventudo/HS I
61 I Comiba/PR I SaniosiSP BB
71 I Amfflcaro'RJ I I XV de Piraacaba'SP M

MM SpoiVPE 1 1 CnoOma'SC [ZD
TTwnaiBA I 1 AifticoMG |
ioUBpofluguesa'SP I I BfagafWno'SP I I
111 I VascoWJ HB GtftmyfiS I I
12 BjGuaraii/SP I I FbmnenseflJ f I
13 BdRamengoflJ I I At&icoTO CD

O concurso 140 da Lo-
teria Esportiva, que será
realizado nos dias 7 e 8 de
setembro, tem tudo para
empolgar, aumentando o
interesse dos apostadores
e, consequentemente, o
movimento de apostas e o
prêmio. Tudo porque, as
grandes atrações são su-
perclássicos do futebol
brasileiro, válidos pelo
Campeonato Brasileiro.

O sueco Edberg derrotou o holandês Haarhuis no Aberto dos Estados Unidos e passou a 4" fase do torneio

ATLETISMO

Meeting de Rieti
(Itália)
100m. masculino
1o Osmond Ezinwa (Nig) 10s06
2° David Czinwa (Nig] 10s14
3o D. Aliu (Nig) lOslT
400m com barreiras, masculino
1o T. Zellner (EUA) 49s27
2o R Maschenko (Rus) 49s30
3o J. Ridgeon (GBr) 49s45
100m, leminino
1* I Privalova (Rus) 11 sOO
2" J- Cuthbert (Jam) 11s09
3" C. Slurrup (Bah) 11s11
Lançamento de dardo, feminino
1* X. Rivero (Cub) 66,14rri
2" O. Ovchinnikov (Rus) 64,24m
3* I. Lopez (Cub) 63.14m
200m, masculino
1° Geir Moen (Nor) 20s17
2° David Ezinwa (Nig) 20s35
3o C. Hirsbro (Din)  20s44
400m. masculino
1o David Kamoga (Uga) 44s57
2o Calvin Harrison (EUA) 45s22
3o Iwan Thomas (GBr) 45s23
1500m. feminino
1" Leah Pells (Can) 4min04s39
2* Anna Brezlnska (Pol) 4min04a60
3« Maute Zuftiga (Esp) 4min09s89
800m, masculino
1o W. Klpketer (Din) 1min41s83
2o D. Klptoo (Que) 1min43s42
3o P. Klbitok (Que) 1mln43s42
3000m, masculino
1° Daniel Komen (Que) 7min20s67
(recorde mundial)
2o S. Korozia (Que) 7min438ljr
3° R. Benzine (Alg) 7min46sB7
1500m, masculino
1» N. Morcell (Alg) 3mln29s99
2® V. Niyongabo (Bur) 3mln31s01
3° L. Rotlch (Que) 3mln31s06

Aberto dos Estados Unidos
(Nova Iorque)
Masculino, 3* rodada
Goran Ivanlsevlc (Cro) 6/3, 6/2 e 7/6
Hendrik Dreekman (Ale); Thomas Enq-
vist (Sue) 6/4, 6/4 e 6/2 Pablo Campana
(Equ); Stefan Edberg (Sue) 6/4, 7/6 o 6/1
Paul Haarhuis (Hol); Arnaud Boetsch
(Fra) 6/4, 6/2 o 7/6 Jefl Tarango (EUA);
Michael Chang (EUA) 6/4, 5/7, 2/6, 7/5 e
6/3 Vinco Spadea (EUA); Javier Sanchez
(Esp) 6/4, 3/6. 4/6, 6/2 e 7/6 Jason Stol-
tenberg (Aus); David Wheaton (EUA) 1/6.
7/5, 6/1 e 6/2 Alex 0'Brien (EUA); André
Agassi (EUA) 6/4, 6/2 e 7/6 Jan Sieme-
rink (Hol); Jakob Hlasek (Sul) 7/5, 6/1 e
6/2 Hernan Sumy (Arg), Thoas Muster
(Aut) 6/2, 6/4 e 6/3 Sergi Bruguera (Esp)
Feminino, 3* rodada
Judith Wiesner (Aut) 6/2 e 6/0 Petra Lan-
grova (RTc). Stefti Grat (Ale) 6/4 e 6/2
Natasha Zvereva (Blr); Martina Hlngis-
(Sui) 6/2 e 6/2 Naoko Kijimuta (Jap); Rita
Grande (Ita) 7/5 e 6/1 Eis Callens (Bel).
Jana Novotna (Rtc) 6/2 e 6/3 Tami Wh»-
tlinger Jones (EUA); Karina Habsudova
(Esl) 6/2 e 6/3 Sandra Dopter (Aut)
Arantxa Sanchez (Esp) 6/1 e 6/0 Elena
Lijovtseva (Rus); Anna Kournikova (Rus)
3/6,6/2 e 6/4 Barbara Paulus (Aut)

JORNAL DO BRASIL

Tijuca bate

o Fluminense

no basquete

¦ Time tricolor perde invencibilidade no

Estadual no dia da estréia de americano

VICENTE DATTOLI
No jogo que marcou a (re)estréia

d0"pivô americano Troy Philips no
Fluminense, faltou pouco para que a
equipe tricolor transformasse uma
derrota vexaminosa numa reação es-
petacular, ontem, no ginásio do Tiju-
ca. Como entre a possibilidade e a
realidade existe uma distância por ve-
zes insuperável, o Fluminense perdeu
por 93 a 86 (51 a 39 no primeiro
tempo), deixando na quadra tijucana
sua invencibilidade no Campeonato
Estadual de basquete masculino
adulto — havia jogado e vencido suas
duas partidas anteriores.

O mau início do Fluminense foi
determinante para a derrota final. 0
Tijuca chegou a marcar 10 a 0, levan-
do ao desespero o técnico tricolor
Alberto Bial. Durante todo o jogo o
Fluminense tentou descontar a des-
vantagem, o que só foi conseguido,
efetivamente, no segundo tempo. Por
duas vezes os jogadores tricolores re-
duãram a diferença para três pontos

— numa delas com a posse de bola
—, mas não chegaram sequer a em-
patar. Surpreendentemente, a torcida
do Fluminense foi maioria no giná-
sio, e pôde dançar no intervalo ao
som da música Macarena, moda que
surgiu na Olimpíada de Atlanta.

Tijuca: Jorginho (8), Espiga (11),
Marcionilio (2), Marcelinho (32), Ricar-
do (2), André Guimarães (9) e Marcelão
(29). Fluminense: Valtão (7), PC (7),
Almir (31), Papa-Capim (8), Ricardinho
(5), Rodrigo (7), Brunão (2), Fioravante
(11) e Troy (8). Outros três jogos com-
pletam, hoje, a terceira rodada do Esta-
dual: Jequiá x Flamengo (Ilha do Go-
vemador), Liga Angrense x Hebraica
(Angra dos Reis) e Olaria x Botafogo
(Rua Bariri), todos ás 20h.

Israel — O que era boato até sex-
ta-feira confirmou-se ontem: a Liga An-
grense contratou o pivô Israel, campeão
Pan-Americano de 87 pela Seleção Bra-
sileira. O jogador deve fazer sua estréia
na sexta-feira, na partida contra o Je-
quiá. na Ilha do Governador.

Técnico, o 6o jogador

Dentro da quadra, o Tijuca abre
vantagem. Fora, seu treinador Ema-
nuel Bonfim observa atentamente a
partida. Pelo lado do Fluminense, AI-
berto Bial grita, xinga, entra, mesmo,
na quadra. Tudo para fazer seu time
descontar a diferença. "Sabia que se-
ria assim. O time do Tijuca tem muito
mais entrosamento. Essa minha pos-
tura é uma forma de passar confian-
ça, disposição para a garotada. Não
adianta criticar. Os mais novos po-
dem se abater", filosofava Bial, 44
anos (14 como treinador), enquanto
cumprimentava o amigo Emanuel,
vencedor de ontem.

"Nossos estilos são muito pareci-

dos. A prova disso é que estamos os
dois com a camisa cheia de suor.
Tenho uma identificação muito gran-
de com o Bial", explicava Emanuel,
54 anos (25 como treinador) sem sa-
ber que o adversário tricolor havia

praticamente repetido os elogios em
sua direção. "Admiro e respeito de-
mais o Emanuel. Talvez seja o profis-
sional com quem mais me identifico",
dizia Bial. "Eles são a prova de que o
treinador é o sexto jogador de cada
time", dizia Gerasime Bosikis, o Gre-

go, presidente da Federação Estadual
de basquete, vendo as atuações de
Bial e Emanuel. (K.D.)

Ismar Ingber

Emerson (D) tenta garantir o rebote, sendo observado por Almir (de frente) e Marcelinho (encoberto)
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Autódromo

recebe 5 mil §

aficionados
A chuva impediu que o Racing

Day (dia de correr) do Rio fosse
completo. O temporal atrapalhou
a programação de reabertura do
autódromo Nélson Piquet, em Ja-
carepaguá, cancelando a prova de'
arrancada, que encerraria o pró-'
grama deste domingo. Mesmo as-:
sim, cerca de 5 mil pessoas foram
ver as corridas da Copa Corsa'
regional (Rio, Minas e Espírito
Santo) e do Grupo A Turismo,-
vencidas, respectivamente, por El
ias Júnior e Ney Torres.

A abertura do programa ficou
por conta dos carros de Turismo.
Com 13 carros no grid, a tendên-
cia da categoria é crescer ao longo'
da temporada. "Muitas equipes
não tiveram tempo para preparar
seus carros para a primeira prova.
Mas tenho certeza de que na pró-
xima etapa teremos um grid
cheio", explicava Ney Torres,
vencedor da corrida.

Na Copa Corsa, logo na larga-
da o mineiro Eduardo Cunha as-
sumiu a ponta, deixando o polc
Elias Júnior em 2o, seguidos de
perto por Marcus Motta e Nélson
Silva Júnior. Na sétima volta, no
fim do retào, Elias assumiu a pri-
meira colocação e começou a
abrir vantagem, cruzando a linha
de chegada pouco mais de meio
segundo à frente do rival. Para
completar o espetáculo, Maxynil-
son Pimentel saiu da pista e for-'
çou a entrada do Pace Car na
pista, proporcionando uma relar-
gada a uma volta do final.

Resultados — Grupo A Tu-
rismo: Io Ney Torres.
39min07s574; 2o Rubens Travagi-
ni, 39minl7s075: 3o Mário Luisí'
Otto Frederico. 39min40s648; 4o
Alexandre Lessa, 39min55s521; 5o
Wilton Neto, 39min56s450; 6o
Odenir Monteiro/Eduardo Balbi-
no, 40minl8s690. Copa Corsa: 1"
Elias Júnior, 46min54s 163; 2Ú
Eduardo Cunha, 46min54s710; 3o
Celso Vianna, 46min57s623; 4°
Nélson Silva Júnior.
46min58s282; 5o Leonardo Ro-
cha, 46min58s559; 6o Marcus
Motta, 46min58s882.
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Empate é castigo 

para 

os dois

¦ Grêmio, com um jogador a mais por quase toda a partida, só conseguiu a igualdade quando o Vasco já comemorava a vitória

. Marcelo Theobalc
RICARDO GONZALEZ\H
0; Castigos. Duros castigos marca-

rapa o bom jogo de ontem entre
Ytisco e Grêmio, em mais uma tar-
de festiva em São Januário. O time
gaúcho levou um duro castigo, a
cinco minutos do fim, por ter o
jogo nas mãos quase 90 minutos e
mio ter ousadia para colocar a bola
dentro do gol adversário — e ai foi
um belo castigo, o golaço de Pi-
mentel. O castigo do Vasco, contu-
do. foi maior. O time resiste muito
bem ao fato de jogar com dez hoi
mens desde os 11 min do primeiro
tempo, faz um gol no fim. a torcida
testeja e leva o gol de empate aos
l8min| no chamado apagar das lu-
z'ès. Soma castigo daqui, subtrai
castigo dali. o 1 a 1 foi justo.

A contratação de Edmundo
transformou mesmo São Januário,
há anos palco de públicos inferiores
a três ou quatro mil pagantes, na
verdadeira casa dos vascainos. On-
tem. mais uma vez com o estádio
cheio, teve até festa para as jogado-
ríis de futebol do clube, que chega-
ràm ao quarto lugar na Olimpíada
96 — receberam 11 ores dos meninos
do pré-mirim.

Aos 11 minutos de jogo. contu-
do. o estreante volante Borçato

quase acabou com a festa. Foi cor-
retamente expulso e deixou o técni-
co Alcir Portela pendurado à pare-
de com o pincel na mão. Se com 11
ja não é fácil encarar o excelente
time gaúcho, imagine-se com dez.
Alcir recompôs o meio-campo com
Sidnei. mas tirou Toninho, manten-

do Válber em campo. A torcida,

que perseguia Valber desde o pri-
meiro toque na bola do jogo. pas-
sou a hostilizar Alcir. gritando
"burro, burro" e "uh. vai morrer .

O Vasco acabou e o Grêmio

passou a dar as cartas. Mas ne-
fihum dos dois se arriscava — as

únicas chances foram uma falta co-
brada por Juninho na trave e um
chute torto de Emerson, esta já no
segundo tempo. Até que Pimentcl
arriscou. Aos 40min do segundo
tempo, pegou a bola perto de sua
área, carregou-a até o outro lado
do campo até ver Danrlei dois pas-
sos adiantado. O chute foi preciso,
um golaço que qualquer outro era-
que assinaria.

Time grande, em casa, com um
gol desses... acabou o jogo. Nada.
O castigo do Vasco não veio a ca-
valo mas com a temida jogada aé-
rea dos gaúchos. O Grêmio acor-
dou e foi com os 11 para a área do
Vasco — afinal, como era possível
perder um jogo fácil daqueles? Aos
48min, Afonso cabeceou na trave e
Paulo Nunes empatou. Castigo in-
justo para a torcida do Vasco —

pela festa —; para os jogadores
cruzmaltinos — pelo empenho her-
cúleo —; e justo para os candidatos
a assessores do dirigente Eurico
Miranda — pela falta de educação
com a delegação do Grêmio, xinga-
da por eles após a partida.

VASCO
Caetano, Pímentel, João Luis, Ale*
e Càssio; Luisinho, Borçalo, Válber
(Ranielli) e Juninho (Macedo); Ed-
mundo e Toninho (Sidnei). Técnl-
co: Alcir Portela.

GRÊMIO D
Danrlei, Ailton, Mauro Galvâo.
Adilson e Roger; Dinho, Goiano,
Émerson (Zé Alonso) e Carlos Mi-
guel: Paulo Nunes e Saulo (Rogè-
rio). Técnlcoi Luis Felipe.
Local: São Januário. Ronda: RS
96.970,00. Público: 9.010. Juiz: Os-
car Roberto de Godói. Cartão*
amarelos: Sidnei. Ailton. Mauro
Galvão, Adilson. Roger. Goiano e
Alonso. Cartão vermelho: Borça-
to. Gols: No segundo tempo. Pi-
mentel aos 40min e Paulo Nunes
aos 48min.

Ranieli será o titular

Não foi mais possível para o
técnico do Vasco, Alcir Portela,
continuar defendendo o meia Vai-
ber. Depois de outra atuação que
levou os vascainos ao desespero, o
ipgador está barrado e já não joga
fentra o Paraná] quinta-feira, em
Curitiba — Ranieli será o titular.
Alcir chegou a ser chamado de bur-
ro pela torcida boa parte do jogo de
pinem, por deixar Válber em cam-
no durante o primeiro tempo. "Se

eu o tirasse ali. com 11 minutos,
por causa da torcida, ele estava
porto, não poderia mais jogar em
São Januário. Mas Válber não esta
num bom momento e Ranieli terá
sua chance", disse o treinador.

Carlos Germano, que estava na
Mileçáo. volta ao gol vascaino. E a
outra dúvida de Alcir para quarta-
Ttíira é na zaga. As opções são João
luis. que ontem impressionou o
treinador, Tenorio. que ontem jo-

gou pela seleção do Equador e ain-
da precisa ser regularizado, e Alê.
que deverá ser julgado amanhão
pelo Tribunal da CBF.

Fora as reclamações com rela-
ção à arbitragem, todos no vestiá-
rio do Vasco estavam satisfeito com
o resultado, que deixou o clube em
sexto lugar. "O 

problema é perder
uma vitória no fim, mas amanhã,
quando acordarmos, veremos que
foi um bom resultado para os dois
times", comentava Alcir. Pímentel
esbanjava alegria. "Fiz o gol cons-
ciente. Mirei o ângulo e encobri
Danrlei."

O Vasco fará seus dois próximos
jogos pelo Brasileiro no Paraná —

quinta contra o Paraná e domingo
contra o Atlético — e terça-feira
estréia na Copa Conmebol contra o
Deportes Tolima. na Colòm-
b MR.G.)

Dirigentes protestam

O fato de o árbitro Oscar Ro-
berto de Godói ter dado 50 minutos
.de jogo no segundo tempo — o
Grêmio empatou aos 4Kmin — fez
alguns vascainos perderem a cabeça
após o jogo. O choro era livre. O
advogado do clube. Paulo Reis.
berrava pateticamente que o Vasco
não vence por culpa da imprensa.
Qutros também não mediam as pa-
lavras, como o ex-jogador e depu-
¦lado estadual Roberto Dinamite.'"Não é querer justificar esses atos.
mas se o que aconteceu aqui fosse

•lá no Sul. a delegação do Vasco e a
Arbitragem nem sairiam do está-
dio". comentou Roberto.

No mesmo tom. o vice-presiden-
te de futebol. Eurico Miranda, não
Se conformava com o empate do
Grêmio. "Os clubes não têm nada a
fazer. É por isso que se um juiz
como esse tem dois ou três dentes
quebrados depois do jogo não vai
poder reclamar", ameaçava. Segun-
do Eurico, há um esquema organi-

"tâÚsonino 
chão) não consc^uiu conicr ontem

zado pelo diretor da Comissão de
Arbitragem da CBF. Ivens Mendes,
para prejudicar o Vasco.

"Não é de hoje que eu venho
afirmando que os árbitros têm uma
orientação dele, no sentido de que o
Vasco não se classifique entre os
oito em hipótese alguma. Os joga-
dores do Vasco já estavam avisados
sobre isso. Eu pedi a abertura de
inquérito na CBF e ninguém fez
nada. Mandaram para o Tribunal
julgar e dizer que eu estava ofen-
dendo o Ivens", reclamava o diri-
gente.

Lucidez mesmo era mais fácil de
ser encontrada entre os jogadores.
Como Pimcntel, que não satisfeito
em sair como o melhor do time e
marcar um golaço, deu uma lição
aos dirigentes e assessores: "Tudo

bem. o árbitro não precisava dar
cinco minutos de acréscimo, um ou
dois estava bom. Mas o nosso time
bobeou. Não podíamos tomar um
gol daqueles naquela hora". (R.G.)

VASCO
Caetano — Não comprometeu, mas vacilou 11a saída do
gol, no lance do empate do Grêmio. 6
Pímentel — O nome do jogo. Foi o único perigo enfren-
tado pelo Grêmio, fechando a atuação com um gol de
cinema. 9,5
João Luís — Boa estréia. Mostrou raça e habilidade. 8
Alex — É meio atabalhoado, mas se empenha os 90
minutos. 6
Cássio — Poderia ter apoiado mais. 6
Luisinho — Fundamental na marcação. 8
Borçato —Três faltas feias em 11 minutos de jogo. Bem
expulso. 0
Válber — Muito mal. mas tem a desculpa de que não
podia tocar na bola que a vaia vinha forte. Saiu no
intervalo.1
Ranielli — Contra a Portuguesa foi melhor. Ontem,
apenas burocrático. 5
Juninho — Uma bola na trave e empenho total até sair
extenuado. Sem ter com quem dialogar, não podia lazer
mais. 9
Macedo —Teve pouco tempo para jogar. 6
Edmundo — Nada pôde fazer, tal seu .isolamento 11a
frente. Por conta disso, no final o Grêmio só o marcava
com um zagueiro. 5
Toninho — Jogou só 15 minutos. Sem nota
Sidnei — Entrou e foi bem na marcação. 7 (R.G. 1

GRÊMIO
Danrlei — Praticamente sem trabalho. No gol do Vasco,
estava dois passos adiantado. 6
Ailton — Mesmo atuando fora de posição, não conse-
guiu reeditar as atuações dos tempos do Fluminense.
Desperdiçou vários ataques. 5
Mauro Galvão — Como a bola não chegava a Edmundo.
não teve muito trabalho. 6
Adilson — No mesmo nível do companheiro, 6
Roger— Foi mais meia-esquerda do que lateral. Mesmo
impreciso em boa parte dos centros, foi um desafogo
para seu meio-de-canipo. 7
Dinho — O comandante do forte sistema de marcação.
gaúcho. Deixou Edmundo sentado com um drible. 8
Goiano — Também importante 11a marcaçao. embora
muitas vezes exagere na rispidez. 7
Émerson — Bem nas roubadas de bola, perdeu um gol
inacreditável, do bico da pequena área. 7
Zé Afonso — Deveria ter entrado antes. Tornou o
Grêmio bem mais incisivo. 8
Carlos Miguel — Alterna bons e maus momentos. 6
Paulo Nunes — Um dos que não merecia perder. Lutou
o tempo todo, infernizou a zaga vascaína e acreditou até
o fim no gol que acabaria marcando. 9
Saulo — Inoperante. 4
Rogério — Outro que entrou tardiamente. Ajudou 11a
pressão final dos gaúchos. 7(R.G.i 
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x<:>^dg®M niteroiense Alexandre Herdy,

4^1"^ V %CT jd£S&£a». ¦ campeao com 22,87 pontos.***»» 0 forte vcnlo irouxe oulro
'^M$bk problema: a falta de energia cle-
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*0 trica.Semoequipamcntodesom.
•' ' 

V" -V '1 ," • ' ' '•. '' a disputa da final atrasou por" 
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desfavoraveis — as ondas dimi-

Alexwulrc Herdy usou a habilidade nasondashaixaspara veiicer diante de sua torcida, cm hacoatiara, o Ruffles Big tVavc, com 22,87 pontos nuiram — loram acompanhados

 ~~| 
Festa denl

0 sinal tocou marcando o en-
cerramento da final. Alexandre

Herdy, 

ainda dentro d'agua. ao
ver a vibragao da torcida c ouvir a

ii ^ J p I J fv A ll f> f\ C P l| confirmagao de seu nome como
m ol 1 \ r\ CI P O <J (I ^ M V 

" 
0 v" campeao, nem esperou sair da es-" puma da onda e comemorou com

i»epci»to»» io je dcscu)p9s pd^d EEsSS
I ^ idade, correr em sua diregao. Um

<ju0nd° Cheem Cdoa. :
tou no surfista da terra.

"H uma emogao muito grand!
0 reconhecimento do esforgo.
Passci per varias roubaclqs, mas
me recuperei. live muito apoio da
familia, da namorada e a torcida
foi show, deu a maior lor^a. Tudo
isso influenciou na minha vitoria
que dedico a Deus que da a sau-
de", dissc Alexandre — irmao de
Guilherme Herdy, hoje no cia-ui-
to mundial — ao sair rindo da
agua. Esse foi o primeiro torneio
que fanKou no ano.

Alexandre comegou no surfe
com 10 anos, aos 14 competiu
pela primcira vez e cm 1991 tor-
nou-sc surfista prollssional. 

"Ho-

a i\^

SINTRA, PORTUGAL — U Dra-
silciro Guilherme Tamega termi-
nou cm 2" lugar no Sintra Body-
boarding Pro e garantiu a lideran-
pa do Circuits Mundial de body-
boarding apos seis etapas. A
niaior ameapa ao tricampeonato

^!&$!] de Tamega vein justamcnte do

I primeiro colocaiJo na etapa pc^r-

... |

R&swaüBi*mms*imxm$wmnTBfimF*^usaav DO LUXO j l
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m P,A »«K^A£8AdilL«plQS& S03SCCS«lLaiCUHSE«!ftRQUE, BÇf01
IA MBtmtlk aMM0ft''n«M»E't£ilFaiVlXE'SUSVMim90R LEVADO í-;%!
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ESPORTES

Marcelo Theobald

Alexandre Hcrdy usou a habilidade nus^ondas baixas para vcncer diante de sua torcida, cm Itàcoatiaru, o Rufflcs Big How, com 22,87 pontos

W8ís bâ^es do 
<^e o seu

pei>táiMo de desculpas pa^a

quand° 
che^ etn casa.

—os

NOTICIÁRIOS
12h00 Manchete Esportiva
12h25 Globo Esporte
12h40 Esporte Total — Band
13h30 Camisa 9 — CNT
19h30 Sportscenter — ESPN Intor-
national
20h15 Manchete Esportiva
21h30 Sportv Nows
FUTEBOL
13h00 Campoonato Brasileiro São
Paulo x Goiás, VT - ESPN Brasil
15h55 Campoonato Inglês She(-
lield Wednesday x Leicester City.
ao vivo (VT As 20h) — ESPN Intor-
national
17h30 Futebol no Mundo — ESPN
International
16h00 Campeonato Brasileiro: Sfto
Pauço x Goiás, VT — Sportv
18h30 Copa dó Japão Kashima An-
tlers x Ishihara Jotfs. VT — ESPN
Brasil
21h00 Copa do Mundo: Ehminató-
rias, Argentina x Paragüai. VT —

NA TV

ESPN Brasil
VARIEDADES
10h30 Basquete Masculino: Cam-
peonato Paulista, Vaporetto x BCN.
VT — Sportv
12h30 Skate Highlight Free Dance -

Sportv
14h00 Fórmula Indy: GP de Vancou-
ver — ESPN International
14h30 Vôlei Masculino: Campeona-
to Paulista, Luppo x Banespa, VT —
Sportv
15h00 Motociclismo Campeonato
Mundial, GP da Itália (250cc) —

ESPN Brasil
16h30 Fórmula Palio GP de Goiâ-
nia — Sportv
21hOO Supervolley — Sportv
22h00 Hipismo: World Cup Jumping

Sportv
22hOO Futebol Americano Dallas
Cowboys x Chicago Bears, ao vivo

ESPN International
22h00 Com a Bola Toda — Becord
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Alexandre

Herdy vence

Tâniega é o líder

do bodyboarding

SINTRA, PORTUGAL — O bra
sileiro Guilherme Tàmega termi-
nou em 2" lugar no Sintra Body-
boarding Pro e garantiu a lideran-
ça do Circuito Mundial de body-
boarding após seis etapas. A
maior ameaça ao tricampeonato
de Tâmega vem justamente do
primeiro colocado na etapa por-
tuguesa, o australiano Ben Hol-
land, que já havia vencido a quin-
ta etapa c ocupa o segundo lugar
geral.

No feminino, a carioca Danie-
la Freitas — ex-namorada de Tâ-
mega — conquistou seu quinto
triunfo em seis etapas disputadas
c praticamente assegurou o titulo
do Circuito Mundial] Em segun-
do ficou Mariana Nogueira c em

terceiro, Soraia Rocha e Cláudia
Ferrari, todas brasileiras — Da,-
niela e Mariana são cariocas. v

A boa campanha dos brasilei-
ros no circuito não poderia vir em
hora mais oportuna. A próxima
etapa será disputada na Praia de
Pitangueiras. no Guarujá, Sao
Paulo, entre 19 e 22 de setembro.

"Agora é a vez do Brasil. Que-
ro sair do Guarujá com uma vitó-
ria para chegar mais tranqüilo em
Pipeline, no Havai. No ano passa-
do. perdi no último minuto", diz
Tàmega, que depois da etapa bra-
sileira embarca para os Estado^
Unidos para participar do ISA
Surfing Games, antigo mundial
amador.

^ 
JORNAL DO BRASIL

em Niterói

ftepo/i de conhecer nossas dicas de la^er, compras e servas, ícar em casa

vai ser porre Veja Rio ÇdiÇã° de 5 An°s ~ J3 nas bancas com a Veja Indispensável

¦ Em dia de vento sudoeste e mar baixo,

surfista recebe mil pontos e US$ 4 mil

com ansiedade pelo público xiá,MÁRCIA PP.NNA FIRME
A natureza encarregou-se do

suspense entre os surfistas que
participaram do Rufflcs Big Wa-
ve, torneio que terminou ontem
na Praia de ltacoatiara, em Nite-
rói, valendo pontos para os ran-
kings brasileiro e do World Qua-
lifying Series, divisão de acesso do
surfe mundial. Foram dez dias de
espera por ondas grandes e justo
110 último dia. na disputa da se-
gunda semifinal, apareceu um
vento sudoeste que mexeu e bai-
xou o mar. Valeu a habilidade do
niteroiense Alexandre Herdy,
campeão com 22,87 pontos.

O forte vento trouxe outro
problema: a falta de energia clé-
trica. Sem o equipamento de som.
a disputa da final atrasou por
uma hora e 10 minutos. Os 35
minutos de mar em condições
desfavoráveis — as ondas dimi-
nutram — foram acompanhados

praia. Alexandre ficou na lider<m-,
ça desde o início, mas o baianp
Cristiano Spirro, o segundo lugar
(21,37 pontos), do tipo mais fran-
zino e leve, mostrou sua agilidade.
Os dois, mais os paulistas Ricardo
Toledo — campeão brasileiro em
1991 e no ano passado —. que
licou em terceiro (20.40 pontos), è
Wagner Pupo. o quarto lugar
(15,83 pontos), arriscaram estra-
tégias de posicionamento na água.

O torneio, que começou na
sexta-feira, foi o primeiro no Bra1
sil com espera de ondas grandes.
O primeiro lugar de Alexandre
Herdy valeu 1.000 pontos em sua
escalada nos rankings brasileiro e
do WQS, além de USS 4.000. Os
outros três colocados foram prè-
miados com: 860 pontos e USS
2.000 (segundo lugar). 730 pontbs
e USS 1.500 (terceiro) e 670 púh-
tose USS 1.300(quarto).

Festa dent

O sinal tocou marcando o en-
cerramento da final. Alexandre
Herdy, ainda dentro d'água. ao
ver a vibração da torcida c ouvir a
confirmação de seu nome como
campeão, nem esperou sair da es-
puma da onda e comemorou com
uma cambalhota. Saiu da água
vendo a namorada de sete anos,
Mariane Breedveed, 23 anos de
idade, correr em sua direção. Um
beijo e pronto. Foi só comemora-
ção junto com a torcida que apos-
tou no surfista da terra.

"È uma emoção muito grande.
O reconhecimento do esforço.
Passei por várias roubadas, mas
me recuperei. Tive muito apoio da
família, da namorada e a torcida
foi sliow, deu a maior força. Tudo
isso influenciou na minha vitória
que dedico a Deus que dá a saú-
de", disse Alexandre — irmão de
Guilherme Herdy, hoje no circui-
to mundial — ao sair rindo da
água. Esse foi o primeiro torneio
que ganhou no ano.

Alexandre começou no surfe
com 10 anos, aos 14 competiu
pela primeira vez c cm 1991 tor-
nou-se surfista profissional. 

"Ho-

ro d'água

je (ontem) foi o pior dia do toí-
neio. O vento atrapalhouViuito.
As condições do mar ficaram difi-
ceis. Não me dei por vencedòr
porque qualquer um dos finalistas
poderia ter virado a bateria e acíio
que isso até me ajudou", afirmou
o campeão.

Sua tática foi ficar numa posi-
ção mais distante dc seus adversá-
rios e conseguiu conquistar a vitó-
ria. Apesar de conhecer bem .p
mar de ltacoatiara, Alexandre diz
que surfar não tem receita certa.
Tem hora que não se sabe muito o
que está na mão. E é mesmo quês-
tão de a onda vir", comentou ele,
acrescentando que a disputa foi
difícil também pela qualidade dos
adversários.

Cristiano Spirro, 23 anos, fez A
melhor onda do campeonato, nas
quartas-de-final, sábado, com no-
ta 9,7. "Eu estava crente dc que a
onda ia entrar para mim. Não dá
para ficar em todos os lugares",
disse ele mostrando como nem
sempre a natureza ajuda, mas leliz
com o segundo lugar. Tanto ele
quanto Alexandre embarcam hojC
para a Espanha. (M.P.F.)
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moderno para o Rio

¦ CBF quer ajuda da prefeitura e de empresas privadas para construir estadio igual ao Amsterdam Arena na Barra da Tijuca

AP —Quito

Ronaldinho iif

ao Barcelona I

tonKm'i/us's'20™iS&Knlo I j
marcou, mas foi um dos destaques. -.<?¦'£*££&.¦t-\.y^.- J||J^|||A 

« I
Giovanni, brasileira • . 

' •' t ' I
do fj^sk^jSr I I

Romano tambem mostrou boa • ''•g^;f|^yil»¦ I ' ¦
movimenta<jao, e chegou a marcar .¦^fri.-. Hal; I |, I
um dos gols do Valencia, mas seu JhHF
time perdeu de 3 a 2 do Racing. ' \ *•, . I 

I
Valencia vencia por 2 a 0, e permi- ' ^SS^PfevW"'. <• - H^l

do adversario. Q Celta .^j§ >>> | I > k}', ''• a^J - '• 
^B'^- I HA I

de Mazinho foi derrotado por 2 a * s ^ ^^B>. 
"'" 

f 
'^V V I ^^A I

pelo Atletico de Madri, e na partida -yW. '.JsJr * '»t '* r5 I I I
entre o Deportivo de Rivaldo e I
Keal Madri dc Roberto Carlos ' Ajjf JSiM' , • 

™

houve empate de 1 a 1.0 lateral da " 
I 

'' I

: 

gSSS  COMO SERA A CQMIINICAQAO NO FUTURO
Os 10 jogos de abertura da pri- I I

rieira rodada tiveram publico total *->.¦* #1 r -m I I
de 248 mil, media de 24.8 mil torce- |T_ _1 r£***f- £k nAfitQfTllA
dores por partida. Foram marcados m ^B 111<1 T L %u Uvi9u^| %M\^ I
35 gols, estabelecendo a excelente ¦*¦ I I
media de 3.5 por jogo. A rodada 1 * * m. r * I•seracompletadahoje,com Espafiol "|^|Hfi PllTniHfltOriR8 I IX Sporting Gijon, no Estadio Sar- llwo ^ " 

,. N 4.... ...I ,m |, • Os principios, as politicas educacionais e os instrumentos hub orientam o ensino oferecido ao cidadao no
ria, em Barcelona. BUENOS AIRES —0 goleiro pa- No Estklio Atahualpa. em Qui- ua H'»^Hlua^a Hu ... , . ,rD „ „ .„i„mnnf„ ncnnP;,l m.o tom nnr nhiotiun

A rodada - Deportivo raguaio Jose Luis Chilavert, titular to, o Equador fez 1 a 0 logo aos proximo ITllleniO. ESSBS Sao alpilS dOS aSSUntOS do LER, 0 SUplBmentO BSpBCial qUB tBm por 0D|etlV0

(Martins) x 1 Real Madri (Roberto do Velez Sarsfield, atual campeao 5min, atraves de Aguinaga. dando |evan{ar m (je|,ate nacjona| sojjfe „ nosso sistema dfl BOSinO, Bm todos OS SBUS m'VBiS. Editado

lr teS ? Hr. aS- ffli £ foi 
-tale pelo CwM de leituffl, Circular d. Mi ¦ Amiata. National da Jarnai, LER Uazsinda

(Alfaro e Pavlicic) x I Extremadura na e o Paraguai do tecnico brasilei- atacou, mas nao conseguiu trans- um conCUrSO dfl reda^ao para allinOS de 1° B 2° graUS, C01H 0 tflma COITIO SBTa a COmuniCagaO no tlltliro. , I

(Tirado), Betis 3 (Finidi. Rios ro Paulo Cesar Carpeggiani. ontem formar a su,)erioridade em gols A 
dgr. ^ microcomputa(]or 486 multimidia para OS VBnCBdorBS 0 assinaturas anuais dfi joniais 80S

CoUnc\ v o Atletico de Rilhjio Rnvo no Monumcntfll dc Nunez, cm Buc* urbitruucm foi do cliilcno Ctirlos I , , ,, 4ft . . • • r*i* j__ • aim Dmnnm n I
Vallecano 1 (Klimowicz) x 2 Valla- nos Aires, na principal partida da Robles, e foi presenciado por 40 mil cinco prilDBirOS colocados. 0 SUplBmBOtO CirCUla dia 10 dfl SBtBmbfO Bm JOniaiS flliadOS a ANJ. Procure 0 I

dolid (Peternac e Victor), Racing quarta rodada das eliminatorias pessoas. seu Voce vai tor mu'ltO 0 qUB for. Podfl CrBr.
(Ferreira. contra. Alvaro e Zalazar) sul-americanas para a Copa do No Hernando Siles, em La Paz, I I
x Valencia (Vlaovic e Romario). Mundodc98, na Franca. BoliviaePeruempataramem0 a0. I I
Real Sociedad 1 (Imaz) x 0 Sevilla. Chilavert hostilizou os argenti- |ante de 45 mil espectadores, com
Zaragozii 2 (Poyet. dois) x 2 Logro- nos com inumeros gestos obscenos. arbitragem do paraguaio Oscar Ve- I I
nes (Manel. dois). Oviedo 2 (Oli recebeu verdadeira ovagao dos 10 |asquez. A Bolivia nao aproveitou a \ \
Toni) x 4 Barcelona (Stoichkov, mil compatriotas presentes ao esta- vantagem de jogar nos 3.600m de I \ pitmcinio ",l — —  « I
dois. e Luis Enrique, dois), Tenerife dio do River Plate, e ainda se deu altitude de sua capital. |\ t J®T^ muMnlm tSESS^, S S ASSOCIAQAO I
6 (Jokanovic. Pinilla, Rojas, Cruza- ao luxo de cumprir a promcssa dc Com os rcsultados de ontem. a \ 3 FUNDA|f AO flsig B NACIONAL
do. Neuville Castano) x 0 Compos- marcar um gol. A Sele^ao da casa Colombia assuniiu a lidcran^a das I \ JF1) RRAIIFQPn DE JORNAIS I
tela. fez 1 a 0 aos 25min, com Batistuta, eliminatorias sul-americanas, com I \ 

Classifica^So — Tenerife, Be- e o goleiro paraguaio empatou aos io p0ntos ganhos, seguida de
tis, Barcelona, Atletico de Madri, 41min. em cobranQa de falta. Equador (9), Argentina (5), Bolivia.
Racing, Valladolid, Hercules e Real N° Estadio Metropolitano de paraeuai e chile (4). Uruguai e I'e-
Sociedad, 3 pontos; Zaragoza, Lo- Barranquilla, a Co ombia goleou o 

ru (f} c Vcnczuela (1). Nove Sele- 
~~

groiies, Deportivo e Real Madri. 1; Chile por 4 a 1, gols di Aspnlld (3) . 
j m todas Cadcrno 4a-feira

Fsnaiiol Soortinsi Giion Valencia e J°r^e Bermudez, contra um de t>0L L ' ^ - ~W T*
Rayo Vallerano, Extremadura. Se: Zamorano. 0 ju.z foi o brasileiro contra todas em parl.das de .da _c V| O pPT|l no sou JB
villa. Oviedo, Celta. Atletico de Bil- Sidrack Mannho c o publico de 32 |olta, As quatro que somarem mais ?
hao e Compostela. mil espectadores. pontos vao a Franca. —

IA 10 DE SETEMBRO NESIE JORNAL

moderno

Amsterdam Arena na Barra da Tijuca

Zagalo critica individualismo

acabava dentro do gol", lembrou
Zagalo.

Sobre os empates de 2 a 2 contra
a Rússia e a Holanda o técnico
achou excelentes os resultados,
diante das dificuldades. Disse que
jogou sem Bebeto, Flávio Concejg
çâo e Mauro Silva. Gostou de saber
da punição da Fifa que proibiu
Mauro Silva de jogar pelo Deporti-
vo, por não se apresentar à Seleção.
Lamentou o erro da equipe que, em
vez de garantir os 2 a 1 contra a
Holanda, nos cinco minutos finais,
foi à frente deixando a defesa aber-
ta, permitindo o pênalti c o empate.
Gonçalves espera que hoje o Bota-
fogo compre o seu passe para poder
voltar ao time na próxima rodada.
(OT.)

assim. Ficou cada um por si, preju-
dicando o resto do ataque. Como
são jovens, vão entender logo qual
a melhor maneira de chegar ao
gol", garante o treinador.

Zagalo lembra que até hoje só
Garrincha teve condições de driblar
todo mundo. Mesmo assim, a
maioria das vezes, quando chegava
à linha de fundo, cruzava para os
atacantes apenas tocar para o fun-
do das redes. "Garrincha foi gênio.
Outro gênio como ele só Pelé.
Quem viu ele jogar, entende o que é
o futebol. Pelé trocava passes rápi-
dos, se colocava para receber a bola
mais à frente e assim envolvia todos
marcadores. De repente, quando
sentia que havia buraco na defesa
adversária, dava uma arrancada e

O técnico da Seleção Brasileira.
Zagalo. chegou da Europa ontem à
tarde exaltando o futebol de Ronal-
dinho e Giovanni. mas alertando
que é preciso que os dois sejam
menos individualistas, em beneficio
do conjunto. "São dois craques fo-
ra de série, mas precisam entender
que não é sempre que podem sair
tentando chegar ao gol sozinhos.
l,sso tem que ser opção e não rotina.
Se cada um quiser ganhar o jogo
com sua jogada fica mais difícil do
.que trabalhando em conjunto. Os
adversários entram duro. fazem fal-
ta, parando o lance. Uma vez ou
oíitra. tudo bem. Pelo menos se eles
trocassem passes como fizeram
contra a Rússia, temos que aplau-
dir, mas contra a Holanda não foi

<P '« wm
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Ó zagueiro Gonçalves acredita tjuc teve boas atuações na Europa e espera que o Botafogo coiíipi e seu passe

AP — Quito

Ronaldinho

volta bem

ao Barcelona
MADRI — Dos jogadores de Se-

(eção Brasileira que atuam no
Campeonato Espanhol apenas um,
Ronaldinho. saiu de campo com
vitória na primeira rodada do tor-
ijeio. O Barcelona do atacante der-
rotou o Oviedo por 4 a 2, no Está-
dio Carlos Tartiere, em Oviedo. O
homem de USS 20 milhões não
marcou, mas foi um dos destaques.
Giovanni, a outra estrela brasileira
do time catalão, não jogou.

Romário também mostrou boa
movimentação, e chegou a marcar
um dos gols do Valencia, mas seu
time perdeu de 3 a 2 do Racing. O
Valencia vencia por 2 a 0, e permi-
tiu a reação do adversário. O Celta
de Mazinho foi derrotado por 2 a 0
pelo Atlético de Madri, e na partida
entre o Deportivo de Rivaldo e o"Real 

Madri de Roberto Carlos
houve empate de 1 a 1. O lateral da
Seleção Brasileira marcou o gol da
equipe da capital, aos 34min do
segundo tempo. Mauro Silva, im-
pedido pela Fifa, não jogou no De-
portivo.

Os 10 jogos de abertura da pri-
ntàra rodada tiveram público total
de 248 mil, média de 24.8 mil torce-
dores por partida. Foram marcados
35 gols, estabelecendo a excelente
média de 3.5 por jogo. A rodada

•será completada hoje, com Espanol
x Sporting Gijón, no Estádio Sar-
riá, em Barcelona.

A rodada — Deportivo I
(Martins) x 1 Real Madri (Roberto
Carlos), Atlético de Madri 2 (Es-
naider e Kiko) x 0 Celta, Hercules 2
(Alfaro e Pavlicic) x 1 Extremadurà
(Tirado), Bétis 3 (Finidi. Rios e
Sabas) x 0 Atlético de Bilbao, Rayo
Vallecano I (Klimowicz) x 2 Valia-
dolid (Peternac e Victor), Racing 3
(Ferreira, contra. Álvaro e Zalazar)
x Valencia (Vlaovic e Romário).
Real Sociedad 1 (Imaz) x 0 Sevilla.
Zaragoza 2 (Poyet. dois) x 2 Logro-
nés (Manei. dois). Oviedo 2 (Oli e
Toni) x 4 Barcelona (Stoichkov,
dois. e Luis Enrique, dois), Tenerife
6 (Jokanovic, Pinilla, Rojas, Cruza-
do, Neuville Castano) x 0 Compos-
tela.

Classificação —Tenerife, Bé-
tis, Barcelona, Atlético de Madri.
Racing, Valladolid, Hercules e Real
Sociedad, 3 pontos; Zaragoza, Lo-
gronés, Deportivo e Real Madri, 1;
Espanol, Sporting Gijón. Valencia.
Rayo Vallecano, Extremadura, Se-
villa, Oviedo, Celta. Atlético de Bil-
bao e Compostela, 0

v • • *\

O Equaiior cie Gilson (D) derrotou a Venezuela de Tortolero por I a O

Chilavert é destaque

nas eliminatórias
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Decisao da Indy fica 

para 

fimj

um show de raiva pela TV amenca- serl mostrando que ja esta sentindo * 
Jorzc Ricardo. \vnmi^P*Jflsc ( arlos nn n,» tmns 

^

na. gritando por todos os lados. a pressao. uuni.ui j« / • •

Suspicious Mind 
ganha 

^''Lfno

iigSgSSgf-* galope classico na Gavea Grand m*

4°) Gil De Ferran (Bra) Reynard-Honda 100v & 10s295 ^ JACARTA — Fhfl de semana
5°) Al Unser Jr. (EUA) Penske-Merc. 100v a 11S519 Suspicious Mind alazao dc cria- pclou na reta. Na reta, alias. Me- Estreantes — 0 presidente do ^ g|orjas para a Selegag Brasi-
6°) Bryan Herta (EUA) Reynard-Merc. 100v k 22s093 , ' 

g. jQ^ da Serra< c tropolitan fugiu dois corpos, mas Jockey Club Brasileiro, Jose Carlos icira feminina de volei. em Ja-
7°) Jimmy Vasser (EUA) Reynard-Honda 100v a 22s4i2 nmnrieda'de 

do Stud TNT, ganhou na altura dos 400m finais. Suspi- pra£,0so Pires. divulgou ontem que cartl na Indonesia. Alem de

ECMteSIT' rpfK o Grande k™„ «m Mind, com *£¦>£ „„rc , * initio « 31 de a|.| c«.ar 
g

23°) Raul Boesei (Bra) Reynard-Ford 47v motor Jose Carlos de Figueiredo. disputa- ra, dominou a pro\a. Metropolitan 
||||aram na Qavea 339 puros-san- tulo da etapa do Grand F rix .

24°) Mauricio Gugeimin (Bra) Reynard-Ford 45v motor do ontem I tarde no Hipodromo da manteve a dupla com diferenga de aJb kJ dos mais diversos hi- equivalente lenunino da Liga
27°) Roberto Moreno (Bra) Lola-Ford 10v sist. refrigerapao Gavea na distancia de 1.600m, eitl cabega sobre Lavaggio. que atropt- Mundial . quatio jogadoras

pista de grama umida. Metropoli- lou por fora. podromos ao pais. brasileiras foram escolliidas co-
' PMSmMMSUKM tan formou a dupla. com Lavaggio mo as melhores da competigao.

11 JimmyVasser 142 pontes jToJSSSSttS* f^|iiEEP0SaS™«^"l SKWS!
2°)Michael Andretti ....128 

j 
52*S2?^IS2JoS 

J-S^JBKSST |*«,~" I
oo\ AI I Incor |r 1QCL I \ I Cardoso. 3* PAreo: Empire White Oay ¦ Raibi ¦ Moreno Lark Bortada;4* 6(Xatonaby) IllOr dtacaille. 1 dM,COITl|. iUdl .1
J ) Al unser Jl I<13 , M 4«piSo« Xatonaby ¦Another Queen ¦ Xlap Rico Dutte 7'38 (Wutmuilo feSta, a CClllipC do ICCniCO BCI-

: A V<5r Na largada. lot para a ponta gpSSSt Grand-jlta ¦ b!|kBull ¦ GreeForest Grande Towelro) nirrlinlin .Mnvrmn sua nartici-
4°^ AlPX 7anardi 110 llfSfiSnrilitnn Si't'llido de nerto nor ^'Mnoi Mansour ¦ I Laura Dutch ¦j^.TigreGrandi Trifota; 9* (Johan War*. , j r4 )rtiex&diidiui nu Metropolitan, stgrnaooc pcriapu 7.plrwx MmmullolG,andoTouro,.o«FemGianfranco mumeKiven) pagalontem.derrotandoos f;s-
co\ phrioti'in CittinalHi 107 

' LagunaSeca Dancer Man c Sirey. Jorge Kicardc 8»«r«. mow*¦flfrqSfflk.!1 Mood,e QMdHMa4*ixaiomby./S tados Unidos por 3 sets a 2 (15
5°)ChristianFlttipaldl.107 

; 
» m|,evdSuspicious Mind cmquar- 5. 11.15. '1 15. 151 c 15 11

R°\ nil np Fprran 104 to lugar. O favonto Mal.md> cor-  apos 2hl0de jono.b )oil ueferran iui .  reu nos ultimos postos e nao atro- --- --- • - 1 . , t II,,"Gostei muito da atua^ao da

equipe em todo 0 torneio. Nao.

Correr para ganhar Doohan vence em Imola.
Se Jimmy Vasser esta va csperanqa de sucesso na ultima pro- problemas de adaptapao ao fuso

preocupado cm enfrentar Al Unser va do campeonato: a supenondade horario. Acho que na partida de-
Jr.. o segundo piloto que ganhou de seu pacote tccmco Os dois car- KQl^ntt 

¦ 11^51 P1TI Oil fl Vil hoie (ontem) as jogadoras senii-
mais corridas na F lndy. na disputa ros da equipe de Chip Ganassi mas- JLfCIJ- JL 

"O V/Ut VFll/C* ? VT ram 
o calaco. Felizmente tofe

pelo titulo. imaginem como estara sacraram a concorrencia na sessao Reuters-9/6/96 ||em6hstraranr nUiitSdet|miiuK
agora o piloto da equipe Ganassi de testes coletivos reahzados na pis- iMOLA, ITALIA — A chuva que ~Q e vcncemo| a partida". Inan
sabendo que Michael Andretti. o ta de Laguna Seca ha uma semana. caiu forte, ontem. no circuito Dino lisou Bernardinho. Com a coit-.
piloto que mais ganhou corridas na Os carros de Vasser e Alex Zanardi e Enzo Ferrari, em imola. serviu ' • lg|y[ uuista da etapa da Indonesia.-a;.
F Indy. tambementrou na disputa. se mostraram pelo menos um se- como aliada para o australiano Mi- 

'--JKM. Selcciio 
Brasileira ganhou USS'

Andretinho esta com 14 pontos gundo mais rapidos do que as ma- chael Doohan, lider absoluto do • . ••. llllfl 50 mil de premios e e. agora, a
de desvantagem em relagao a Vas- quinas dos rivals. So por isso nem Campeonato Mundial de motoci- (mica invicta do Grand Prix: la!
ser. Leva a taga se ganhar a corrida tudo esta perdido para o piloto que clismo de 500cc e cada vcz mais wf Russia derrotou a China no
e se Jimmy nao conseguir chegar liderou o campeonato desde a pri- perto do tricampeonato. A intensi- quadrangular dc Sendai (Japaok'
entre os sete primeiros. 

"A 
pressao meira corrida do ano. dade do diluvio fez com que a dire- JMHKfV .|£fv:' por 3 a I (15; 13. 3; 15. 15.9 |

agora esta toda do ladode Jimmy. Andretti ainda pode chegar cm gao da corrida antecipasse o fim da ' 15 12). As chinesas. ffiesar da
Vou para Laguna Seca (ultima pro- tcrceiro lugar, caso Vasser nao prova (que deveria tcr 25 voltas) I- Mk dcrrota. Iicaram com o titulo.
va do campeonato) para fazer o marque pontos enquanto Unser assim que foram ultrapassados os ML :¦¦ '¦ Libero 

— A nova recra inV
que eu sei fazcr melhor: correr para precisa fazer em Laguna o que nao dois tergos que garantcm a pontua- lituid i nela FedcracSo fnternfl-
ganhar.". disse Andretti na entre- conscguiu fazer cm toda a tempora- gao integral para o vcnccdor — no non il de Volci aoScria a fmura
vista coletiva dc sua quinta vitona da de 96. ganhar uma corrida. Res- caso. Doohan. que cruzou a linha do 

libero foi apWada por Bfir-
clo ano. conquistada ontem em 

g saber agora se a sorte mudou de chegada um deciim) a Irentc do ''vl nardinhol Mesmo achando qqe
fcrlperderlodaLia- mesraodccqaipeousesohroupd, Xtdif

gem psicologica acumulada em 14 menos um restinho para garan lr y0 |u^a|. 

^ 

manteve a quarta posi- gostou — pede apenas que sejam

Desempenho superado , Co,n ij.vil6ria| 1 ^ 
Dz 

\d n|m."StSo^xna-
Jt^ Jt han ampliou siiii vantiigtm sobrc • yao do libero, mas houvc um

Christian Fittipaldi c Gil De que juntos eles venceram mais de C riville para 57 pontos. C om isso. exagero em permitir o uso de^
Ferran conseguiram produzir em um ter?o dc todas as corridas dis- se o australiano marcar mais »U dois jogadorcs ncssa funcao. Es-
Vancouver o desempenho ideal pa- putadas na Indy". disse ele. lem- pontos nas pr^ximas tres provas | 

nova regra vai dar mais \olu-

ra quem esta lutando atras de uma brando que Fittipaldi chegou em Barcelona (Espanha), dia IX 10 me'dc jogoc melhorar as defesas
classificavao de ponta no campco- tcrceiro lugar depois de ter largado de Janeiro, dia 6 de outuhro. l as- HHHHV' V- dos dois times. Acho que os jo-
nato da F Indy. Pcna que os pilotos na I44. posigao. Foi o piloto que tern Creek (Australia), tfia -U de 

gos vao Hear mais longos". ana-
de maior sucesso da cateuoria ti- mais evoluiu em toda a classifica- outuhro — ele sera o campcao aa JjHUI •"""'MtnHI lisou. Ate agora, quem vem exe-
nham o mesmo objetivo e uimbem ?ao da corrida. tcmporada. mesmo que o espanhol MQT 

j Jy V/L& cutando a nova luneao na Scle-
arrecadaram o rcsultado que espe- O quarto lugar de Gil tamtem venga os tres CI s. PmML K. (f&Jgao Brasileira c Sandra. Acho
ravam. Os brasileiros acabaram a mcrcce o rotulo de heroico. O pilo- Outras categonas -... 

Sam! que nosso time vai crescer has-

prova cm terceiro c quarto lugar. to da equipe Hall saiu da pista logo problemas enfrentados para reno- 
nr^ tante quando aprendermos os,

Conseguiram chegar na frente de no inicio da corrida, quando tenia- var scu contrato estao abalando o I HHHl igf&Mi*' 
' macetes . brincou.

Al Unser Jr. mas foram supcrados va ultrapassar Paul Tracy, voltou italiano Max Biaggi. alual lider e |JPR9HL Proximo torneio — A Se-
por Michael Andretti e Bobby Ra- no fina| do pelotao e de la foi ga- SicampeaO mundial das 250cc. De- Doohan, Mr do Mundial, esta cada vez mais pcrlo do tricainpeonau 1cq5o Brasileira viaja hoje para
ha). nhando posigoes ate ultrapassar pois de superar os 30 pontos dc 

^, Osaka (Japao), ondejogara nes-
O empresario de Christian. Fer- Bryan Herta pelo quarto lugar. De vantagem sobrc o segundo coloca- 

|U|iin(fli3l dC MotOQicliSIIlO soocc te fim de semana contra Estados
nandoPaivadefiniucom precisaoo Ferran deve anunciar em Laguna do. Biaggi agora tem apenas L I"1?".. --•- Unidos(scxta). Japao(sabado)e
que aconteceu na primeira metada seca qUC na proxima tcmporada pontos sobre o alemao Rail' Wald- (Aus Hondni 29min40si» Doohan 256 Russia (domingo) — o outro
da reta final do campeonato. f"0 estara ;unt0 com a Honda, del'en- mann. vena-dor do GP das Nagoes. r a.«k cgfe tEsp/Honda) a piM 2, Ato, cn»,ii* '» UUadrancular. entre China. Ho-
problema na fase final do campco- 

|end(j a equipe! de Derrick Walker ontem. cm Imola. Nas 125cc. a vi- 4. JotoCcm B?y'etFr^amaha> a ios(mi 4- Alexandre Barros 126 landa.Cuba e Corcia do Sul sera

fcSI oMi- e levando algo entre USS I c USS 3 t6ria foi do japones Masaki Toku- ^ ^ 6„ realizado em Pequim.de aparecem. ^C VOCejUIluir O iVIl- fl Aioxandro Barros (Bra/Honda) a i6s3ZB  I
chael, o Al e 0 Bobby vai perceber milhocs anuais pelos sens scrviQos. dome
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Decisão

Fernando Rabi

<«•.< >

Suspicious Mind 
g;

galope 
clássico na

Mundial de fórmula Indy

1°) Michael Andretti (EUA) Lola-Ford 100vem 1h48min16s253
2°) Bobby Rahal (EUA) Reynard-Merc. 100v à 1s905
3o) C. Fittipaldi (Bra) Lola-Ford 100v à 7s088
4o) Gil De Ferran (Bra) Reynard-Honda 100v à 10s295
5o) Al Unser Jr. (EUA) Penske-Merc. 100v à 11s519
6°) Bryan Herta (EUA) Reynard-Merc. 100v à 22s093
7o) Jimmy Vasser (EUA) Reynard-Honda 100v à 22s412
8o) Adrian Fernandez (Mex) Lola-Honda 100v à 35s074

21°) André Ribeiro (Bra) Lola-Honda 52v acidente
23°) Raul Boesel (Bra) Reynard-Ford 47v motor
24°) Maurício Gugelmin (Bra) Reynard-Ford 45v motor
27°) Roberto Moreno (Bra) Lola-Ford 10vsist. refrigeração

pelou na reta. Na reta. aliás. Me-
tropolitan fugiu dois corpos, mas
na altura dos 400m finais. Suspi-
cious Mind. com ação avassalado-
ra. dominou a prova. Metropolitan
manteve a dupla com diferença de
cabeça sobre Lavaggio, que atrope-
lou por fora.

Suspicious Mind, alazão dc cria-
ção do Haras São Josc da Serra, e
propriedade do Stud TNT. ganhou
a puro galope o Grande Prêmio
José Caríos de Figueiredo, disputa-
do ontem à tarde 110 Hipódromo da
Gávea, na distância de 1.600m. em
pista de grama úmida. Metropoli-
tan formou a dupla, com Lavaggio
e Dancer Man completando o mar-
cador. O vencedor teve a direção de
Jorge Ricardo e foi apresentado cm
grande forma pelo treinador Oraci
Cardoso.

Na largada, foi para a ponta
Metropolitan, seguido dc perto por
Dancer Man c Sirey. Jorge Ricardo
manteve Suspicious Mind em quar-
to lugar. O favorito Malmedy cor-
reu nos últimos postos e não atro-

1o) Jimmy Vasser 142 pontos

2o) Michael Andretti ,...128

3o) Al Unser Jr 125

4o) Alex Zanardi 110

5o) Christian Fittipaldi .107

6o) Gil De Ferran 104

Acumulada: f 5 (Abrancties). 4° 6
(Xatonaby) e 10* B (Intacto*
Bortuda: 4- 6 (Xatonaby)
Dupla: 7' 30 (Murmultó e

Grande Toureiro)
Trifeta;9* (JohanMarv

Balboa e KiVen)
Qundriftta: i' IXatonaby. Anoüw

Oueen. Xlap Rico e Vynm)

Abranches ¦ Trevas ¦ Current Leader
2*PAr«0i Campagno ¦ Brícket ¦ Gínistrelli
3« PAreo: Empiro Wtiite Oay ¦ Raibi ¦ Moreno LarK
«• P*teo: Xatonaby ¦ Another Ouecn ¦ Xlap Rico
5* Páreo: Grand -Sulista ¦ Black Buli ¦ Gree Fores!
#• Plreo! Mansout ¦ I Laura Dutch ¦ El Tigre Grandi
7* PAreo: Murmullo ¦ Grande Toureiro ¦ Ferre GlanfTanco
8* Páreos Mormay ¦ Miss Blue Eyes ¦ Moodio
9* Pino: Johan Mark ¦ Balboa ¦ Kiken

10a PAreo: intacto ¦ Pedrcgulho ¦ Eitmto
Laguna Seca
Dia 8 de setembro

Doohan vence em Imola

Barros fica em oitavo
Reuters — 9/6/96

IMOLA, ITÁLIA — A chuva que
caiu forte, ontem, no circuito Dino
e Enzo Ferrari, em Imola, serviu
como aliada para o australiano Mi-
chael Doohan, líder absoluto do
Campeonato Mundial dc motoci-
clismo dc 500cc e cada vez mais
perto do tricampeonato. A intensi-
dade do dilúvio fez com que a dirc-
ção da corrida antecipasse o fim da
prova (que deveria ter 25 voltas)
assim que foram ultrapassados os
dois terços que garantem a pontua-
ção integral para o vencedor — no
caso. Doohan. que cruzou a linha
de chegada um décimo á frente do
espanhol Alex Crivillé. O brasileiro
Alexandre Barros acabou cm oita-
vo lugar e manteve a quarta posi-
ção geral, agora empatado com o
japonês Norifumi Abe.

Com a vitória de ontem. Doo-
han ampliou sua vantagem sobre
Crivillé para 57 pontos. Com isso.
se o australiano marcar mais 20
pontos nas próximas três provas —
Barcelona (Espanha), dia 15: Rio
de Janeiro, dia 6 de outubro; e Eas-
tern Creek (Austrália), dia 20 de
outubro — ele será o campeão da
temporada, mesmo que o espanhol
vença os três GPs.

Outras categorias — Os
problemas enfrentados para reno-
var seu contrato estão abalando o
italiano Max Biaggi, atual lider c
bicampeão mundial das 250cc. De-
pois de superar os 30 pontos dc
vantagem sobre o segundo coloca-
do. Biaggi agora tem apenas 12

pontos sobre o alemão Ralf Wald-
mann. vencedor do GP das Nações,
ontem, cm ímola. Nas I25cc. a vi-
tória foi do japonês Masaki 1 oku-
dome

Doohan. lider do Mundial, está cada vez mais perto do tricampeonato

Mundial de Motociclismo 500CC
OP da* Naç6o«
1° Mictiaol Doohan (Aus.Honda)
2- Ale* Crivillé (Esp/Honda)
3* Tadayuki OHada (Jap/Honda)
4' Joan Michet Bayie (Fra/Yamaha)
5" Noriturm Abe (Jnp'Yamaha)
8 Alexandre Barros (Bra/Honda)....

Mundial
1o Michael Doohan —
2o Alex Crivillé
3* Luca Cadalora (Ita).
4° Alexandre Barros.

Norifumi Abe
6o Scott Russell (EUA)

29min40s732
a 0s104
 a 2s286
a 10s041
 a 12s232
 a 16s328

II



FALIA — A chuff que 'm aponsifam muua aeicrMv
ntcm. 110 circuito Dino . {§#3pf; ^\io 

e vencemos a pmtida . ana-,

ran, em imola. scrviu . tflSf llsou Bcrnardinho. Con, a co.i-.

para o australiano Mi- MM, |uista da etapa da Indonesia^,
an. lidcr absoluto do 1H|1 Sek™ Bras.leira ganhou US&-
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a pressao. 0 ahziio Suspicions Mind, dirigido par Jorge Ricardo. venceti o GP Jose Carlos Hguciredo, com (t<;ao avassaladora itos\ 4011 meirosJ mats
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Laguna Seca
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Doohcm, líder do Mundial, está cada ws mais perto do tricampeonato
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O alazão Suspicious Mind, dirigido por Jorge Ricardo, venceu o GP José Carlos Figueiredo, com açao avassaladora nos 400 metros jmeus

Decisão da

¦ Andretti vence no Canadá e ameaça o

líder Vasser na prova de Laguna Seca

MARIO ANDRADA E SILVA
Correspondente

VANCOU-
VER. CANADÁ
— Michael
Andretti en-
trou de pene-
tra na festa do
título da Fór-
mula Indy depois de conquistar em
Vancouver a sua quinta vitória na
temporada. Michael deixou seu pai.
Mário, orgulhosíssimo con, sua ter-
ceira vitória na pista canadense."Hoje ele guiou como um verdadei-
ró maestro", disse o ex-piloto. lem-
brando que a decisão do campeo-
nato em Laguna Seca. domingo,
tende a favorecer o filho, que já
ganhou duas vezes na pista.

Andretti começou a ganhar o
GP de Vancouver na 18a volta,
qyando o pole e líder da prova.
Alessandra Zanardi, tentou ultra-
passar o retardalário PJ Jones pelo
lado de fora e acabou jogado no
muro. "Nunca fiquei tão bravo na
minha carreira. A gente merecia es-
ta corrida, e agora eu estou aqui
dando entrevistas enquanto o An-
dretti lidera a prova. O PJ Jones
simplesmente parou no meio da
pista sem me deixar espaço para
passar", disse o italiano, que deu
um Ihow de raiva pela TV america-
na. gritando por todos os lados.

Andretti herdou a ponta de Za*'
nardi na 18a. volta e nunca mais
deixou a liderança. Completou as
100 voltas da prova em
Ih48minl6s235, andando na velo-
cidade média de 151,84km/h com
ls905 de vantagem sobre Bobby
Rahal. Seu companheiro de equipe
Christian Fittipaldi completou a
corrida em terceiro lugar e comple-
tou a farra da equipe Newman-
Haas no pódio de Vancouver.

Com a vitória canadense de An-
dretti, o líder do campeonato
Jinimy Vasser, sétimo na prova de
ontem, têm agora dois pilotos que
juntos ganharam um terço de todas
as corridas disputadas na F Indy
correndo no seu vácuo em busca do
título. "Não vejo a hora de chegar
em Laguna Seca.", disse Andretti.
"Sempre corri bem ali. Está na ho-
ra da gente colocar um pouco de
pressão sobre o Jimmy para ver o
que acontece", prosseguiu o vence-
dor. "Agora vamos para o tudo ou
nada. Só isso lenho a dizer sobre
Laguna Seca", falou Al Unser Jr.
"Espero 

que o (Bryan) Herta se
sinta um herói depois de ter me
segurado no final da prova para
ajudar o Al (Unser Jr.). Melhor
esquecer Vancouver e pensar no
que faremos em Laguna Seca para
pegar este título", disse o líder Vas-
ser. mostrando que já está sentindo
a pressão.

fica 

para 

o fimj

GP DE VANCOUVER

1o) Jimmy Vasser 142 pontos:

2o) Michael Andretti ....128 :

3o) Al Unser Jr 125 ;

4o) Alex Zanardi 110 :

5o) Christian Fittipaldi. 107 :

6o) Gil De Ferran 104 :

PRÓXIMA PROVA

Dia 8 de setembro

Suspicious Mind 
ganha 

a

galope 
clássico na Gávea

Suspicious Mind. alazão de cria-
ção do Haras São José da Serra, e
propriedade do Stud TNT, ganhou
a puro galope o Grande Prêmio
José Carlos de Figueiredo, disputa-
do ontem á tarde no Hipódromo da
Gávea, na distância de 1.600m, em
pista de grama úmida. Metropoli-
tan formou a dupla, com Lavaggio
e Dancer Man completando o mar-
cador. O vencedor teve a direção de
Jorge Ricardo e foi apresentado em
grande forma pelo treinador Oraci
Cardoso.

Na largada, foi para a ponta
Metropolitan, seguido de perto por
Dancer Man e Sirey. Jorge Ricardo
manteve Suspicious Mind em quar-
to lugar. O favorito Malmedy cor-
reu nos últimos postos e não atro-

pelou na reta. Na reta, aliás. Me-
tropolitan fugiu dois corpos, mas
na altura dos 400m finais. Suspi-
cious Mind, com ação avassalado-
ra, dominou a prova. Metropolitan
manteve a dupla com diferença de
cabeça sobre Lavaggio, que atrope-
lou por fora.

Estreantes — O presidente do
Jockey Club Brasileiro. José Carlos
Fragoso Pires, divulgou ontem que
entre I de julho e 31 de agosto
estrearam na Gávea 339 puros-san-
gues, vindos dos mais diversos lu-
pódromos do pais.

1"PAr«K Abranches ¦ Trevas ¦ Current leader
2* Páreo: Campagno ¦ Brickel ¦ Ginistrelli
3* Páreo: Empire White Day ¦ Raibi ¦ Moreno Lark
4* Páreo: Xatonaby ¦ Another Queen I Xlap Rico
8'Pirao: Grand-Sulista ¦ Black Buli ¦ GtoeForest
6* Páreo: Mansour ¦ I Laura Dutch ¦ El Tigre Grandi
7* Páreo: Murmullo ¦ Grande Toureiro ¦ Ferre GlanfTanco
8* Páreo: Mormay ¦ Miss Blue Eyes ¦ Moodie
9* Páreo: Johan Mark ¦ Balboa ¦ Kiken

10* Páreo: Intacto I Pedregulho ¦ Extinto

Acumulada: 5 (Abranches). 48 6
(Xatonaby) e 10' 8 (Intacto)
Barbada: 4" 6 (Xatonaby)
Dupla: 7* 38 (Murmullo e

Grande Toureiro)
Trifeta: 9* (Johan Mar*.

Balboa e Kiken)
Quadrifcta: 4o (Xatonaby. Anotfw

Queen. Xlap Rtco e Vynni)
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Vôlei faz

a festa no

Grand Prix

JACA RIA — Fim de semana
de glórias para a Seleção Brasi-
leira feminina de vôlei, en, Ja-
carta, na Indonésia. Alem de
conquistar por antecipação o ti- •
tulo da etapa do Grand Prix —'
equivalente feminino da Liga
Mundial —, quatro jogadoras
brasileiras foram escolhidas co-
mo as melhores da competição:'
Fernanda Venturini foi eleita a
melhor jogadora; Ana Paula a .
melhor bloqueadora; e Virna e.
Leila dividiram o prêmio de mé-
11,or atacante. Para completar a
festa, a equipe do técnico Ber-
nardinho encerrou sua partici-
paçáo. ontem, derrotando os Es-
tados Unidos por 3 sets a 2 ((5
1 11/15, 9/15, 15 9 e 15 II).
após 21,10 de jogo.

"Gostei muito da atuação da :
equipe em todo o torneio. Não,
esperava que a Seleção fosse tão
bem. Ainda estamos sem ritmo
de jogo e continuamos tendo
problemas de adaptação ao fuso
horário. Acho que na partida dei
hoje (ontem) as jogadoras senti-
ram o cansaço. Felizmente toaapí
demonstraram muita determina-,
ção e vencemos a partida" ana-i
lisou Bernardinho. Com a eoiK
quista da etapa da Indonésiasà;-
Seleção Brasileira ganhou USS-
50 mil de prêmios e éj agora, a'
única invicta do Grand Prix: 1 a»
Rússia derrotou a China no
quadrangular de Sendai (Japão).-'
por 3 a 1 (15,13. 3| 15, 15 9 v
15 12). As chinesas, apesar da
derrota, ficaram com o titulo.

Libero — A nova regra in?-
tituida pela Federação Interna-
cional de Vôlei, que cria a figura
do libero, foi aprovada por BCr-
nardinho. Mesmo achando que
a novidade irá favorecer os times
asiáticos, o técnico brasileiro-
gostou — pede apenas que sejam
feitos mais esclarecimentos so-
bre a função e a utilização do
libero. "Estou gostando da cria-
ção do libero, mas houve um
exagero em permitir o uso de
dois jogadores nessa função. Es-
sa nova regra vai dar mais volu-
me de jogo e melhorar as defesas
dos dois times. Acho que os jo-
gos vão ficar mais longos", ana-
lisou. Até agora, quem vem exe-
cutando a nova função na Sele-
ção Brasileira é Sandra. "Acho

que nosso time vai crescer bas-
tante quando aprendermos os
macetes". brincou.

Próximo torneio — A Se-
leção Brasileira viaja hoje para
Osaka (Japão), onde jogará nes-
te fim de semana contra Estados
Unidos (sexta), Japão (sábado) e
Rússia (domingo) — o outro
quadrangular. entre China. Ho-
landa. Cuba I Coréia do Sul será
realizado en, Pequim.

Mundial de fórmula Indy

Correr 
para ganhai Doohail VCllCe em Imola.

Se Jimmy Vasser estava
preocupado em enfrentar Al Unser
Jr.. o segundo piloto que ganhou
mais corridas na F Indy. na disputa
pelo titulo, imaginem como estará
agora o piloto da equipe Ganassi
sabendo que Michael Andretti. o
piloto que mais ganhou corridas na
F Indy. também entrou na disputa.

Andretinho está com 14 pontos
de desvantagem em relação a Vas-
ser. Leva a taça se ganhar a corrida
e se Jimmy não conseguir chegar
entre os sete primeiros. 

"A 
pressão

agora está toda do lado de Jimmy.
Vou para Laguna Seca (última pro-
va do campeonato) para fazer o
que eu sei fazer melhor: correr para
ganhar.", disse Andretti na entre-
vista coletiva de sua quinta vitória
do ano. conquistada ontem em
Vancouver.

Depois de perder toda a vanta-
gem psicológica acumulada em 14
corridas. Vasser tem apenas uma

esperança de sucesso na última pro-
va do campeonato: a superioridacle
de seu pacote técnico. Os dois car-
ros da equipe de Chip Ganassi mas-
lacraram a concorrência na sessão
de testes coletivos realizados na pis-
ta de Laguna Seca há uma semana.
Os carros de Vasser e Alex Zanardi
se mostraram pelo menos um se-
gundo mais rápidos do que as má-
quinas dos rivais. Só por isso nem
tudo está perdido para o piloto que
liderou o campeonato desde a pri-
meira corrida do ano.

Andretti ainda pode chegar em
terceiro lugar, caso Vasser não
marque pontos enquanto Unser
precisa fazer em Laguna o que não
conseguiu fazer em toda a têmpora-
da de 96, ganhar uma corrida. Res-
ta saber agora se a sorte mudou
mesmo de equipe ou se sobrou pelo
menos um restinho para garantir o
título a Jimmy Vasser.

Desempenho superado

Christian Fittipaldi e Gil De
Ferran conseguiram produzir em
Vancouver o desempenho ideal pa-
ra quem está lutando atrás de uma
classificação de ponta no campeo-
nato da F Indy. Pena que os pilotos
de maior sucesso da categoria ti-
nham o mesmo objetivo e também
arrecadaram o resultado que espe-
ravam. Os brasileiros acabaram a
prova en, terceiro e quarto lugar.
Conseguiram chegar na frente de
Al Unser Jr. mas foram superados
por Michael Andretti e Bobby Ra-
hal.

O empresário de Christian, Fer-
nando Paiva definiu com precisão o
que aconteceu na primeira metada
da reta final do campeonato. "O

problema na fase final do campeo-
nato é que os pilotos bons de verda-
de aparecem. Se você juntar o Mi-
rhael. o Al e o Bobby vai perceber

que juntos eles venceram mais de
um terço de todas as corridas dis-
puladas na Indy.", disse ele. lem-
brando que Fittipaldi chegou em
terceiro lugar depois de ter largado
na 14a. posição. Foi o piloto que
mais evoluiu en, toda a classifica-
ção da corrida.

O quarto lugar de Gil também
merece o rótulo de heróico. O pilo-
to da equipe Hall saiu da pista logo
no inicio da corrida, quando tenta-
va ultrapassar Paul Tracy, voltou
no final do pelotão e de lá foi ga-
nhando posições até ultrapassar
Bryan Herta pelo quarto lugar. De
Ferran deve anunciar en, Laguna
Seca que na próxima temporada
estará, junto com a Honda, defen-
dendo a equipe de Derrick Walker
e levando algo entre USS I e USS 3
milhões anuais pelos seus serviços.

Barros fica em oitavo
Reuters — 9/6/96

IMOLA. ITÁLIA — A chuva que
caiu forte, ontem, no circuito Dino
e Enzo Ferrari, em ímola. serviu
como aliada para o australiano Mi-
chael Doohan, líder absoluto do
Campeonato Mundial de motoci-
clismo de 500cc e cada vez mais
perto do tricampeonato. A intensi-
dade do dilúvio fez com que a dire-
ção da corrida antecipasse o fim da
prova (que deveria ter 25 voltas)
assim que foram ultrapassados os
dois terços que garantem a pontua-
ção integral para o vencedor — no
caso. Doohan, que cruzou a linha
de chegada um décimo a frente do
espanhol Alex Crivillé. O brasileiro
Alexandre Barros acabou cm oita-
vo lugar e manteve a quarta posi-
ção geral, agora empatado com o
japonês Norifumi Abe.

Com a vitória de ontem. Doo-
han ampliou sua vantagem sobre
Crivillé para 57 pontos. Con, isso.
se o australiano marcar mais 20
pontos nas próximas três provas —
Barcelona (Espanha), dia 15: Rio
de Janeiro, dia 6 de outubro; e Eas-
tern Creek (Austrália), dia 20 de
outubro — ele será o campeão da
temporada, mesmo que o espanhol
vença os três GPs.

Outras categorias — Os
problemas enfrentados para reno-
vai seu contrato estão abalando o
italiano Max Biaggi, atual líder e
bicampeão mundial das 250cc. De-
pois de superar os 30 pontos de
vantagem sobre o segundo coloca-
do. Biaggi agora tem apenas 12
pontos sobre o alemão Ralf Waki-
mann. vencedor do GP das Nações,
ontem, em imola. Nas 125ce. a vi-
tória foi do japonês Masaki Toku-
dome

Mundial de Motociclismo 500cc
MundialQP das Nação»

1" Michaol Doohan lAus/Honda) 29min40s732 1»~Mlchael Doohan 256
2° Alex CriviW» (Esp/Honda) a 0s104 j0 Alex Crivillé
3o TadayuKi Okada (Jap/Honda)  a 2s286 3« Luca Cadalora (Ita) 136
4" Jean Michel Bayle (Fra/Yamaha) a 10s041 4» Alexandre Barros 126
5° Nontumt Abe (Jap/Yamaha) a 12s232 Norifumi Abe..
8 Alexandre? Barros (Bra'Honda) ..a 16s328 6° Scolt Russell

1°) Michael Andretti (EUA) Lola-Ford 100v em 1h48min16s253
2o) Bobby Rahal (EUA) Reynard-Merc. 100v à 1s905
3o) C. Fittipaldi (Bra) Lola-Ford 100v à 7s088
4o) Gil De Ferran (Bra) Reynard-Honda 100v à 10s295
5o) Al Unser Jr. (EUA) Penske-Merc. 100và 11s519
6o) Bryan Herta (EUA) Reynard-Merc. 100v à 22s093
7°) Jimmy Vasser (EUA) Reynard-Honda 100v à 22s412
8o) Adrian Fernandez (Mex) Lola-Honda 100v à 35s074

21°) André Ribeiro (Bra) Lola-Honda 52v acidente
23°) Raul Boesel (Bra) Reynard-Ford 47v motor
24°) Mauricio Gugelmin (Bra) Reynard-Ford 45v motor
27°) Roberto Moreno (Bra) Lola-Ford 10v sist. refrigeração

fi
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Ofalmeiras deLuisao (b) prtssionou muito, mas nao consegutu superar a dejesa do des ale j g ,q qUpena 
que em campo wte mcsmo time nao corresponda. A

sJi gi -¦ -¦p^ *¦ vit6ria de ontem foi suada diante dos meritos dc um adversario

Botafogo detem o Palmeiras 
1

Quais os atributos que levam um jogador a sele?ao? Destacar-
se em determinada posiQao ou fungao, a ponto de ser 

jpontado
Tecnico do como ° me^°r nos ^°'s ques>tos-

Por que, entao, o jogador quando chega a selegao e deslocado
*C^1|'|-|M|'may|qa 

1 de sua posiijao ou afastado de sua funt^ao?
* lUUIIllvIIBC Esta e uma resposta que so Zagalo e seus pares podem nos

dar. 0 dificil e provar que a adapta?ao e plenamentc defensavel e
sod amea^a vale a pena ser tentada, em quaisquer circunstancias.

Com o prestigio abalado Zagalo convocou Donizete pela segunda vez, e pela segunda

apos a terceira derrota do Flu- vez o jogador corrcspondcu, dentro de suas I undoes. No jogo
minense no Campeonato Brasi- seguinte, o tecnico tirou-o de suas caractcristicas para usufruir
leiro, o tecnico Jorge Vieira pro- melhor de outro jogador, Giovanni, que pedia mais liberdadc
meteu mexer no time para o jogo para exj()ir seu talento.
contra o Palmeiras, quinta-feira, q resui^atj0 foi desastroso. Ncm Donizeti soube jogar como
™I'm 

ntSnado^n^oSi quarto homem de meio de campo c ncm Giovani aprovcitou a

dizer em que posigoes pretende liberdade que lhc foi conccdida. A resposta foi um amplo

fazer alteragoes, mas acha que dominio da sele<;ao holandesa, que nao merecia perder um jogo
time nao pode atuar da forma em que foi sempre melhor.
displicente com que jogou e per- para agravar. novo erro de julgamento de Zagalo. Mais uma
deu (3 a 1) para o Guarani, no vez c|e achol| que 0 jogo eSfava ganho, tirou Ronaldinho e
sabado- colocou Jardel, que perdeu a bola que proporcionou o contra-a-

Ha rumores nas Laranjeiras taque holandes e o penalti.
que dao conta de que Jorge Viei- jarde| era a cara do Rivaldo.
ra nao va processar tais mudan-
<;as, diante da possibilidade de ?
ser demitido. A ameapa existe A CBF precisa urgentemente mandar confecctonar uma baia-

desde que o- time sofreu a golea- na, com torso de scda, balangandans e sandalias e inclui-la na

da de 4 a 1 para o Criciuma, dia bagagem dos proximos amistosos.
25.0 clima melhorou um pouco Depois e so vestir o Giovanni a carater e deixa-lo rebolar a

depois que o tricolor empatou vontade.
em 1 a 1 com o Sao Paulo, quar- ?
ta-feira, em casa. 0 Fluminense correu, lutou. suou. mas nao teve nem como

Mas ha tambem comentirios endureccr seu jogo contra o fraco Guarani. Existe um grande
de que o proprio Jorge Vieira abisnio entre as idades de alguns titularcs e os reservas, o que
esta disposto a entregar o cargo causa problemas na hora da escalapao.
ainda hoje. mas nada esta con- Um time maduro se contunde facilmente e nao suporta as
firmado. Certo mesmo e que, pe- agruras dc um campeonato chcio dc jogos e viagens. Um time

lo jogo com o Palmeiras, em jovem nao sabc controlar o jogo e se pcrde nos jogos mais
Londrina, o Fluminense devera faceis.
receber RS 80 mil de cola e exis- . „

Mauricinho — Incansavel, nao pa- nha jogaram com a categoria e te a possibilidade de o jogo de Alguem esta precisando de um goleiro paraguaio, autentico.

rou um instante. Apareceu indis- objetividade de sempre. Cada um domingo, com o Internacional Depois de ontem os argentinos devem estar vendendo o Chila-

tintamente na defesa, no meio e na obrigou Vagner a pelo menos cin- porlo ^|egre, passar para vert a prepo de banana.
frente. co defesas dificeis. Ipatinga, interior de Minas.

^Campeonato 
Brasileiro ~~ ~~~

?ClasslficacSo 1jogos ?Artilhairos ?B»|ulaimnto—
I'll I M I I II I I III1 llll SAbado Quarta-feira 6 GOLS — Luisao (Palmeiras)Guarani 3 x 1 Fluminense MaSlS.aS"90 4 GOLS - Renaldo (Atl6tico-MG); Alex I

1-saoPiuio ,4 b 4 2 0 6 parana o x 1 Corinthians ? Botaiogo xContiba, Caio Marims^2ih (CorHlba); Mabilia (Criciuma); Paulo Nu-
n SftoPauloxGuarani, Morumbi.Z0n30 '' »v¦ 2° Paimeir.15 ^3 7 ^ Ontem ? Portuguesaxvitoria,Canind6.20h30 nes (Gr6fnlo); Ailton (Guarani). Muller" 

r poriuguoso ,2 5 ¦« o 2 " a Botafogo 0 x 0 Palmeiras 0 Santos x Juventude, ibirapuera, 20h30 (Sao Paulo); Juninho (Vasco) . n Atletico-PRxGremio
4" Cruzeiro ' 1 '•> 3 2 0 3 I SSo Paulo 1 x 0 Goi&s I joaquim Amfirico. 20h30 I 3 GOLS — Tiilio (Botafoflo), Ze Atonso I

IZIIIIIJIIll.' 5 sport 1 x0Criciuma Djalminha (Palmeiras); Rodrigo
6s samos 10 5 3 1 i 4 internacional 1 x 1 Bahia ? Bahia xCriciuma, Fonte Nova, 20h30 (Portuguesa); Anderson (Santoi), Agnalao
Sport 10 6
Vasco 10 1 ^2 9I  ^-.19 66

16*

ESPORTES

^Ta^mmdcLuisão (D) pressionou muito, mas não conseguiu superar a defesa do desfalcado Botafogo, que arrancou empate sem gols

Botafogo detém o Palmeiras

¦ Tática defensiva e

atuação de Vágner

garantem o empate

CAMPO GRANDE — Aos 46
minutos do segundo tempo, Lui-
são matou uma bola dentro da
grande área, driblou Grotto, e to-
coú para Djalminha entrar livre
na cara do goleiro Vágner. Com
um toque sutil, Djalminha desviou
a bola de Vágner e do gol. O
Palmeiras perdia a última das
muitas chances de gol que desper-
diçou para a incompetência de
sèus atacantes, a eficiência do cri-
ticado goleiro do Botafogo e para
a tática de time pequeno usada
pelo alvinegro carioca. O placar de
0 a 0 acabou sendo tão injusto
para o Palmeiras quanto para
quem assistiu a um jogo em que
não faltaram chances de gol.

Só que o dia era de Vágner. No
único lance em que vacilou, o go-
leiro do Botafogo deu sorte. Logo
aos 4min do primeiro tempo,
Djalminha cobrou córner, Vágner
saiu mal e a bola sobrou para
Liiisào chutar no travessão. De-
pois do susto inicial, a tática de

time pequeno do Botafogo come-
çou a funcionar. Pelo menos no
que se refere a não levar gols. O
Palmeiras chegava mas não mar-
cava. Aos 23rain, Rincón, Luisão
e Júnior triangularam desde seu
campo até a grande área do Bota-
fogo, mas Rincón chutou por ci-
ma. Logo em seguida, Júnior cru-
7,ou para Luisão, que cabeceou pa-
ra fora. Aos 34min, Elivélton per-
deu nova chance ao chutar fraco
para defesa de Vágner quando es-
tava sozinho diante do goleiro al-
vinegro.

Dois minutos depois, o ataque
do Botafogo acordou. Ou melhor:
foi acordado por Galeano e Clé-
ber, que bateram cabeça deixando
a bola livre para Niki, cara a cara
com o goleiro Marcos, que levou a
melhor.

No início do segundo tempo, o
Botafogo parecia ter decidido jo-
gar como clube grande. Só que o
impeto de ataque não durou mais
do que lOmin ou um fraco chute
de Túlio da pequena área, que
Marcos defendeu. O lance pareceu
provocar o Palmeiras, que partiu
para cima com chutes de fora da

área de Djalminha e Luisão. Foi ai
que Vágner lembrou o goleiro que
foi na final do Campeonato Brasi-
leiro do ano passado, contra o
Santos. Foram sele defesas sensa-
cionais nos últimos 25 minutos de
jogo. Tantas defesas acabaram
por contagiar o time que chegou a
acertar uma bola na trave através
de Jairo Lenzi, que entrara no lu-
gar de Cleiton. Só que até sorte em
futebol tem limite. E o Botafogo já
tinha gastado a sua lá atrás.

fcOYAFOOO
Vágner; França, Alemôo, Grotto e
Jéferson; Souza (Marcelo Augus-
to), Otaclllo, Nlki e Cleiton (Jairo
Lenzl); Mauricinho e Túlio. Técnl-
co: Ricardo Barreto.

PALftlIHttr
Marcos; Gustavo (Fernando Dlnlz),
Cláudio (Sandro), Clôber e Júnior;
Galeano, Leandro, Rincón e D|al-
minha; Elivélton (Leonardo) e Lul-
sào. Técnico: Vanderlel Luxembur-
00;.
Locali Estádio Pedro Pedrosslan,
Campo Grande (MS). Juta Fabla-
no Gonçalves (RS). Cartòas «ma-
ivlow Grotto e Vágner. Renda •
púbflcot nâo fornecidos. 

Vágner — Começou saindo mal
do gol em um lance bobo. Saiu
como herói do jogo. 9
França — Não tem cacoete de la-
teral. Marcou bem, mas errou to-
dos os cruzamentos. 5
Alemão — Inexperiente mas tran-
qüilo, não comprometeu. 6
Grotto — Confuso na marcação.
5
Jéferson — Perdeu bolas bobas e
quase não foi ao ataque. 5
Souza — Marca bem mas erra

BOTAFOGO

passes como poucos. 4
Otacílio — Quando passou a bola,
deu ao adversário. Quando chu-
tou. não levou perigo. Sorte que
sabe marcar. 4
Niki — Até que tem habilidade.
Mas sozinho, nada pode fazer. 6
Cleiton — Errou até ser substituí-
do. 5
Mauricinho — Incansável, não pa-
rou um instante. Apareceu indis-
tintamente na defesa, no meio e na
frente. 7

Túlio — Um chute perigoso no Io
tempo e um gol perdido na peque-
na área no 2o. O artilheiro esta
devendo. 5
Jairo Lenzi — Entrou a tempo de
acertar a trave. 7
Marcelo Augusto — Entrou no fi-
nalzinho. Sem nota.
¦ No Palmeiras,Luisão e Djalmi-
nha jogaram com a categoria e
objetividade de sempre. Cada um
obrigou Vágner a pelo menos cin-
co defesas difíceis.

Técnico do

Fluminense

sob ameaça

Com o prestígio abalado
após a terceira derrota do Flu-
minense no Campeonato Brasi-
leiro, o técnico Jorge Vieira pro-
meteu mexer no time para o jogo
contra o Palmeiras, quinta-feira,
no Estádio do Café, cm Londri-
na, às 21h. O treinador não quis
dizer em que posições pretende
fazer alterações, mas acha que o
time não pode atuar da forma
displicente com que jogou e per-
deu (3 a 1) para o Guarani, no
sábado.

Há rumores nas Laranjeiras
que dão conta de que Jorge Viei-
ra não vá processar tais mudan-
ças, diante da possibilidade de
ser demitido. A ameaça existe
desde que o- time sofreu a golea-
da de 4 a 1 para o Criciúma, dia
25. O clima melhorou um pouco
depois que o tricolor empatou
em 1 a 1 com o São Paulo, quar-
ta-feira, em casa.

Mas há também comentários
de que o próprio Jorge Vieira
está disposto a entregar o cargo
ainda hoje. mas nada está con-
firmado. Certo mesmo è que, pe-
lo jogo com o Palmeiras, em
Londrina, o Fluminense deverá
receber RS 80 mil de cota e exis-
te a possibilidade de o jogo de
domingo, com o Internacional
de Porto Alegre, passar para
Ipatinga, interior de Minas.

Cliilies
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Flamengo 6
Atlôtico-MG

Fluminense ^
Bahia t 13

23* Atlético-PR ¦< 6
Braganlino 0

!? Resultados
Sábado
Guarani 3 x 1 Fluminense
Paraná 0 x 1 Corlnthians
Ontem
Botafogo 0x0 Palmeiras
São Paulo 1 x 0 Goiás
Sport 1 x 0 Criciúma
Internacional 1 x 1 Bahia
Vitória 2 x 1 Atlètico-MG
Portuguesa 2x0 Bragantino
Corltiba 1 x 3 Santos
Cruzeiro 2 x 1 Juventude
Flamengo 1 x 0 Atlético-PR
Vasco 1 x 1 Grêmio

^Próximos jogos ^Artilheiros
Quarta-feira

Braganlino * Flamengo
Marcelo Stelani, 20h30

Botafogo x Coritiba, Caio Martins, 21h
São Paulo * Guarani, Morumbi. 20h30
Portuguesa x Vitória, Canindè. 20h30
Santos x Juventude, Ibirapuera, 20h30

Q Atlético-PR x Grêmio
Joaquim Américo, 20h30
O Atlètico-MG x Goiás, Mineirão.íth

Internacional x Sport, Beira-Rio, 20h30
Q Bahia x Criciúma, Fonte Nova, 20h30

Quinta-feira
Fluminense x Palmeiras

Estádio do Catè, 21h40
ParanáxVascoDurival de Brito, 20h30

Q Corinthians x Cruzeiro
Pacaembu, 20h30• Datas, locais e horários o sujeitos à
aiteraçSo

[?Resumo HHHBHHHHIBQ
Jogos disputados — 72 Pior defesa Braganti-

Total de gols — 173 no, 14 gols em 5 partidas
M6dia de gols — 2,40 Maior renda —
Melhor ataque — Gr&mio, R$ 408.785,00 (Bahia 1 x 2
14 gols em 5 partidas Botafogo, na Fonte Nova) I
Pior ataque - Bragantl- 

# _ 44 406
no, 3 gols em 5 partidas , i 0
Melhor defesa - Palmei- pagantes (Bahia 1 x 2 Bo¬

ras, 2 gols em 7 partidas tafogo, na Fonte Nova)

6 GOLS — Luisão (Palmeiras)
4 GOLS — Renaldo (Atlético-MG); Alex

(Corltiba); Mabilia (Criciúma); Paulo Nu-
nes (Grêmio); Ailton (Guarani); Müller
(São Paulo); Juninho (Vasco)
3 GOLS — Túlio (Botafogo); Zé Afonso
(Grêmio); Djalminha (Palmeiras); Rodrigo
(Portuguesa); Ânderson (Santos); Agnaldo
(Vitória)
2 GOLS — Euler e Élber (Atlético-MG);
Paulo Rink (Atlético-PR); Bobô (Bahia);
Souza e Alcindo (Corinthians); Basllio (Co-
ritiba); Palhinha (Cruzeiro); Marques (Fia-
mengo); Valdeir (Fluminense); Lúcio e
Maurilio (Goiás); Emerson (Grêmio); Paulo
Isidoro (internacional); Fernando e Jean
(Juventude); Mazinho Loyola e Claudinho
(Paraná); Alex Alves (Portuguesa); Ca-
manducaia e Jamelll (Santos); Aristizabal
(São Paulo); Marcelo e Luís Muller (Sport);
Toninho (Vasco); Nei (Vitória)

GOL CONTRA — Ronaldo, do Atlético-MG,
a favor do Flamengo; Jorginho, da Portu-

guesa, a favor do São Paulo; Alexandre
Lopes, do Corinthians, a favor da Portugue-
sa; Erlon, do Sport, a favor do Goiás.

SÉRGIO NORONHA

BCampeotrato Brasileiro

?Classificação

2® Palmeiras
3o Portuguesa
4" Cruzeiro

Corinthians
6® Santos

Sport
Vasco

10° Grômio

18" Botafogo

20* Criciúma

?Regulamento

O Campeonato Brasileiro
(Série A) será disputado em
quatro fases. Na primeira, em
andamento, os 24 clubes, re-
presentando nove estados, jo-
gani entre si em turno único,
num total de 23 rodadas, pas-
sando para as quartas-de-final
(segunda fase) os oito clubes
que obtiverem o maior número
de pontos ganhos. Em caso de
igualdade entre dois ou mais
clubes ao fim da primeira fase,
para definição de posições, o
desempate será efetuado obser-
vando-se os seguintes critérios:

— maior número de vitórias;
— melhor saldo de gols; 3 —

maior número de gols marcít-
dos; 4 — confronto direto en-
ire dois clubes; 5 — sorteio. Na
segunda fase, os cruzamentos
serão feitos da seguinte forma;

JJ \ 8o. 2o x 7". 3o x 6" e 4o x 5o,

p;fíg jogos em ida e volta, cias-
sificando-se quatro equipes pa-
ra a terceira fase.

Campo Grande — Folha Imagem

Cara nova

Vasco acabou sendo castigado duas vezes. A primeira ao
_ colocar em campo um jogador fora de forma física e

técnica, que procurou suprir suas deficiências com a violência. A
segunda ao tomar um gol já nos acréscimos, quando a torcida já
comemorava a vitória.

O Grêmio é que não parecia preparado para vencer. Com um
homem a mais desde os lOmin do primeiro tempo, com maior

posse de bola, nem assim conseguiu ameaçar seriamente o goi de
Caetano. O jogo teve 63 minutos de bola corrida, dos quais o
Grêmio teve a bola por 40 minutos, quase o dobro do seu
adversário.

Não posso deixar de fazer a pergunta óbvia: por que Borçato?
Mesmo quando está em forma não é um grande jogador. Sem
condições, cometeu uma agressão com menos de cinco minutos

(relevada pelo árbitro), levou um cartão amarelo aos 7min e
acabou sendo expulso aos l lmin. Um primor de inutilidade.

Valeu para mostrar que Edmundo realmente mudou o time
do Vasco. Lutou só, na frente, e transmitiu sua luta aos seus
companheiros. Teve presença importante no gol de Pimentel, ao
se deslocar e atrair a atenção de toda a defesa do Grêmio,
inclusive o goleiro Danrlei.

Pena que o duplo castigo tenha chegado no momento em que
a torcida já comemorava uma vitória que seria um prêmio a um
time que começa a mudar sua cara.

?
Depois de pesquisas exaustivas, o pessoal do Flamengo parece

ter descoberto quem é seu maior adversário: a própria torcida,

que recebeu dramáticos apelos para apoiar o time.
Pena que em campo este mesmo time não corresponda. A

vitória de ontem foi suada diante dos méritos de um adversário

que até agora só venceu uma vez.

?
Quais os atributos que levam um jogador à seleção? Destacar-

se em determinada posição ou função, a ponto de ser apontado
como o melhor nos dois quesitos.

Por que, então, o jogador quando chega à seleção é deslocado
de sua posição ou afastado de sua função?

Esta é uma resposta que só Zagalo c seus pares podem nos
dar. O difícil é provar que a adaptação é plenamente defensável e
vale a pena ser tentada, em quaisquer circunstâncias.

Zagalo convocou Donizete pela segunda vez, c pela segunda
vez o jogador correspondeu, dentro de suas funções. No jogo
seguinte, o técnico tirou-o de suas características para usufruir
melhor de outro jogador, Giovanni, que pedia mais liberdade

para exibir seu talento.
O resultado foi desastroso. Nem Donizeti soube jogar como

quarto homem de meio de campo c nem Giovani aproveitou a
liberdade que lhe foi concedida. A resposta foi um amplo
domínio da seleção holandesa, que não merecia perder um jogo
em que foi sempre melhor.

Para agravar, novo erro de julgamento de Zagalo. Mais uma
vez ele achou que o jogo estava ganho, tirou Ronaldinho e
colocou Jardel, que perdeu a bola que proporcionou o contra-a-
taque holandês e o pênalti.

Jardel era a cara do Rivaldo.
?

A CBF precisa urgentemente mandar confeccionar uma baia-
na, com torso de seda, balangandans e sandálias e incluí-la na

bagagem dos próximos amistosos.
Depois é só vestir o Giovanni a caráter e deixá-lo rebolar à

vontade.
?

O Fluminense correu, lutou, suou, mas não teve nem como
endurecer seu jogo contra o fraco Guarani. Existe um grande
abismo entre as idades de alguns titulares e os reservas, o que
causa problemas na hora da escalação.

Um time maduro se contunde facilmente e não suporta as
agruras de um campeonato cheio de jogos e viagens. Um time

jovem nâo sabe controlar o jogo e se perde nos jogos mais
fáceis.

?
Alguém está precisando de um goleiro paraguaio, autêntico?

Depois de ontem os argentinos devem estar vendendo o Chila-
vert a preço de banana.

Io Sfto Paulo

Juventude

Coritiba
14* GoiAs

Vitôrin
16* Guarani

Internacional

E

q



Aindl nao Ibi desta vez que Be- Bebeto teve seu i nine gntado minor problema do lanungi. ()^as _ Soubc sc movimeiI|
beto marcou seu primeiro gol neste antes, durante e apos o jogo. Foi tune lot modilicado com a saula de . 

j01s |a(jos mas errou mufi
Campeonato Brasileiro. mas sua fe- aplaudido quando errou e ao aeer- aligns jogadores e senliu a mudan- | ,lc.lbou sub;tlluido 4
licidade no vestiario era lag grande tar. Deu. 0 passe para 0 gol de <;1. mas com Bebeto e Savio voltan- Luis'Carlos entrou em seu lugar
que ele ate se deu ao luxo de I'azer l abl° Baiana e outros dispcrdM- j0 a plenitude, vamos melhorar e (^e UC0 tempo para apare.
algo que nao combina muilo com ^os Por Marques e Ijfflmkto promclia. 0 lateral Leonardo sera gem n0(a
sua personalidade: promessas. |utou t|ijta«J' mantido no lugar de Paulo Cesar 1>au,o Rink_ Mais gtQ Jquc"Ainda vou ser 0 artilheiro da com- tcr luto pUo muios mai. 1111 g (j,ibert0, 
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¦« h*ar • Alirs°"' *» * Zc Carlos no primeiro

oT* dadc c por isso a vitoria] ioi impol Savw com Joro na ,wna csl|» r-

So haviam me idecidf Agora tauter, Uplicava. da. e duvtda para o jogo de quarta- jorg,nho - Outro que entrou

precis! da sequencia de jogos para 0 tecnico Joel Santana concor- feira. em Braganga Paulista. contra no finalzinlw do jogo e nada

recuperar o ritmo". afirmou. dava: a inexperiencia tem sido o Bragantino. (A.B.) conseguiu. Scm nota.
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I 0 fim do descontrole

Flamengo ainda nao encontrou seu futebol, mas que vitoria sobre Atletico Paranaense ja da mais tranqiiilidade
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Fotos de Antônio Lacerda

FLAMENGO

Zé Carlos — Uma falha 110 co-
meço do jogo. quando saiu em
falso. Depois recuperou-se com
boas defesas. 5
Paulo César — Uma atuação
comprometida pela perseguição
da torcida. 4
Leonardo o substituiu e aprovei-
lou os espaços para apoiar. 5
Fabiano — Devolveu segurança
à zaga. mas precisa esquecer a
violência. 6
Ronaldão — Sabe se antecipar
como poucos. 6
Gilberto — Atuação regular. 5
Márcio Costa — É capaz de des-
truir bem e isolar bolas quando
está na cara do gol. 5
Mancuso — Com sua exper.èn-
cia. rearrumou o meio de campo
rubro-negro. Fundamental para
a vitória. 7
Fábio Baiano — Mesmo perse-
guido pela torcida, combateu o
tempo inteiro e fez o gol da vitò-
ria. 6
Pingo entrou em seu lugar e jo-
gou pouco tempo. Sem nota.
Marques — Abusou de errar 110
último toque. Perdeu um gol in-
crível. 5
Bebeto — Não fez o seu gol. mas
as pazes com a torcida foram
garantidas com a boa atuação.
Foi o principal atacante do time
e criou boas chances, além de ter
dado o passe para o gol. 7
Sávio — Três boas jogadas pela
ponta esquerda e alguns tombos
desnecessários. 4
Iranildo entrou em seu lugar e
mostrou irregularidade. 4

Marques voltou a jogai mal, errou muitos passes e ainda perdeu um gol incrível no Jlm do segundo tempo

Bebeto 
promete 

ser o artilheiro

Ainda não foi desta vez que Be-
beto mareou seu primeiro gol neste
Campeonato Brasileiro, mas sua fe-
licidade no vestiário era tão grande
que ele até se deu ao luxo de fazer
algo que não combina muito com
sua personalidade: promessas."Ainda vou ser o artilheiro da com-
petição", comentou, feliz com a
torcida, que o incentivou durante
toda a partida. 

"Eu sabia que eles
não haviam me esquecido. Agora
preciso da seqüência de jogos para
recuperar o ritmo", afirmou.

Bebeto teve seu nome gritado
antes, durante e após o jogo. Foi
aplaudido quando errou e ao acer-
tar. Deu o passe para o gol de
Fábio Baiano, e outros desperdiça-
dos por Marques e Iranildo — e
chutou muitas vezes. "Poderíamos

ter feito pelo menos mais 11111 gol",
analisou "O time está muito nervo-
so. A garotada sente a responsabili-
dade e por isso a vitória (oi impor-
tante", explicava.

O técnico Joel Santana concor-
dava: a inexperiência tem sido o

maior problema do Flamengo. "O

time foi modificado com a saída de
alguns jogadores e sentiu a mudan-
ça. mas com Bebeto e Sávio voltan-
do á plenitude, vamos melhorar",
prometia. O lateral Leonardo será
mantido no lugar de Paulo César e
üilberto, que recebeu o terceiro
cartão amarelo, dá lugar a Atírson.
Sávio. com dores na perna csqiier-
da, é dúvida para o jogo de quarta-
feira, em Bragança Paulista, contra
o Bragantino. (/!./?.)

ATLÉTICO PAR AN AENS

Ricardo Pinto — Esteve bem nas
poucas vezes em que foi aciona-
do. Sem culpa no gol. 5
Alberto — Apoiou com eficién-
cia e levou perigo à zaga rubro*
negra com bons cruzamentos. 7
Novak — O polonês estreou bem
110 time e mostrou segurança ao
se antecipar em várias jogadas.
Esteve bem. 6
Andrei — Uma boa cobrança de
falta e só. 5
Lira — Fora de forma, levou um
passeio 110 segundo tempo,
quando o Flamengo percebeu os
espaços que deixava ás suas eos-
tas. 4
Alex — Cumpriu bem suas fun-
ções e não deu liberdade para
Bebeto e Sávio. 6
Cléber — Fez uma boa dupla na
cabeça de área. mas lhe falta
técnica. 5
Piercalsky — O outro polonês
do time também esteve bem,
mas perdeu um gol incrível. 6
Jean Cario — Tinha a função de
criar 110 meio de campo do Atlé-
tico. mas pouco conseguiu. 5
Oscas — Soube se movimentar
pelos dois lados, mas errou mui-
to e acabou substituído. 4
Luís Carlos entrou em seu lugar
e teve pouco tempo para apare-
cer. Sem nota
Paulo Rink — Mais lento do que
Oséas. perdeu um gol sozinho
diante de Zé Carlos no primeiro
tempo. 4
Jorginho — Outro que entrou
110 finalzinho do jogo e nada
conseguiu. Sem nota.

FLAMENGO
Zé Carlos. Paulo César (Leonar-
do). Fabiano. Ronaldão e Gilberto.
Márcio Costa. Mancuso. Fábio
Baiano (Pingo) e Marques. Bebeto
e Sávio (Iranildo) Técnico: Joel
Santana

ATLÉTICO PARANAENSE 
?

Ricardo Pinto. Alberto. Novak. An-
drei c Lira. Alex, Clèber. Píer -
calsky e Jean Cario; Oséas (Luís
Carlos) e Paulo Rink (Jorginho)
Técnico: Evaristo de Macedo
Local: Maracanã Árbitro: Carlos
Eugênio Simon Ronda: R$ 60.700
Público: 5 974 pagantes Gol: Fâ-
bio Baiano aos 19 minutos do se-
gundo tempo Cartões Amarelos:
Andrei, Alex, Jean Cario. Paulo
César. Gilberto e Mancuso

Perfeito para quem compra. Perfeito para quem vende.

g 
JORNAL DO BRASIL .

O fim do descontrole
--,v , . ¦"¦ *

¦ Joel acha que o Flamengo ainda não encontrou seu futebol, mas que vitória sobre Atlético Paranaense já dá mais tranqüilidade

ANDRÉBALOCCO

Fim de jogo no Maracanã.
Suando muito, o técnico Joel San-
tana enxuga a testa com a mão
direita e desabafa: "Ufa! Graças a
Deus o descontrole acabou". Sem
querer, o técnico do Flamengo sin-
tetizava o que significou a vitória
de seu time por 1 a 0 sobre o Atléti-
co Paranaense, ontem, que acabou
com uma série de três derrotas — o
rubro-negro. agora, soma nove
pontos em seis jogos. Mas se ven-
ceu, persiste a certeza de que o
Flamengo ainda jogou o que dele se
espera. Nervosa, errando muitos
passes, a equipe não convenceu.
"Não encontramos nosso esquema
de jogo", justificou Joel.

O primeiro tempo foi de irritar e
talvez por isso possa se compreen-
der a inexplicável caça às bruxas
que os torcedores tém promovido
nos jogos do Flamengo. Que o di-
gam Paulo César e Fábio Baiano.
A cada erro. por menor que fosse,
lá vinham as valas, ecoando pelo
estádio vazio — apenas 5.474 pa-
gantes. A conversa de Bebeto na
preleção, quando pediu iranqiiili-
dade aos companheiros mais jo-
vens, não parecia surtir efeito.

O time chegava bem. ameaçava,
mas não conseguia chutar. Bebeto
era a exceção, coadjvado por Man-
cuso. que reequilibrou o meio de
campo com experiência e categoria.
Enquanto Sávio se apagava. Bebe-
to queria jogo. Ele ameaçou aos
8min, mas chutou fraco. Aos
12min. matou no peito e bateu para
boa defesa de Ricardo Pinto. De
voleio. Bebeto provocou suspiros
aos 16min. E o jogo foi rolando. A
melhor oportunidade da etapa li-
cou nos pés de Paulo Rink. que
entrou livre diante de Zé Carlos aos
35min| e conseguiu perder.

Veio o segundo tempo — Paulo
César | Sávio não retornaram, o
primeiro por deficiência, o segundo
por contusão. Iranildo estava em
campo. Mas errava demais. O Fia-
mengo insistia em Bebeto e acabou
vindo de sua cabeça o passe para o
gol salvador de Fábio Baiano, aos
19min. Iranildo cobrou falta no se-
gundo pau, Bebeto escorou e Fábio
emendou de primeira. A partir daí
tudo mudou.

O Flamengo recuperou a con-
fiança e a torcida passou a incenti-
var o time. E as chances, em con-
tra-ataques. foram desperdiçadas
sucessivamente. Marques escorre-
gou e perdeu ria pequena área aos
35min; Bebeto chutou cruzado aos
43rtún. No fim. o sufoco com uma
falta de Andrei que passou raspan-
do a trave de Zé Carlos. Mas o dia
era mesmo do Flamengo.

SEGUNDA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 19%

?



i e a de Lobato. Sao cerca de
s". diz Whitaker. Ninguem T~1 til, por parte de Lobato, que pode ter

r-~~~~*"^

da e Marketing e'levou oito /)o;w^;/«^ oi^feances, coma !feliav'e
ompletar seu levantamento. ¦•'¦ fllfe,ak; </« tanumlw , diz Whitaker. De lato. em

I 

^ 
^ 

^ 

j^| 

' ' '\

lsantj 

' 

•!^r;*'* 
' 

H< •'••. " \ ira logo um editor de importancia, i\

istas revelam segredos insus- . frente dagompanhiafEditora National,
na museologa confcssou que publicando o sou romance ( n//>o. hoje

ido a profissao por causa das | A % tido como inlluencuulor do Modern.smo
i^omle Emilia colcc^onava ha- "J" 

SiolS^Sta^S!S!!da;

V 

' 
^ElVdmdo uni investimento nc

•ra propriamente comunismo. : •• setor de petroleo (no que o lutuio u

vontade de ver o Brasil auto- '. JP^^BSi 
*M 

B $ Ax U ;••.' « j» daria toda a, raf0)-.C 
t™

jmicamente. Outra pcssoa ga- ' if trializa<;ao do Brasil. Em . e presi
sofria muito com seus pais. T: 

¦
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Pesauisa revela que elite brasileir

Folos de arquivo

tané^

Monteiro Lobato, eriador de Emilia e SdbUgosa falto,): literatura infantil mais extensa do mundo

JORNAL DO BRASIL

'Rio 
de Janeiro — Segunda-feira, 2 de setembro de 1996
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Não pode ser vendido separadamente

Teatralidade de filme

de Manoel de Oliveira

é criticada em Veneza
(Página 5)

Pesquisa revela 
que 

elite brasileira sofreu influências

marcantes dos 
personagens 

do escritor na 
juventude

poderosa prole

de Lobato

Teatro-dança indiano

em peça experimental

abre temporada no Rio

(Página 3)

ANDRÉ LUIZ BARROS
Políticos, empresários e artistas de

destaque no Brasil de hoje freqüentaram
e foram influenciados, quando crianças,
pelo reino ideológico de Narizinho, Emi-
lia. Dona Benta e Visconde de Sabugosa.
Essa constatação é apenas uma dás con-
clusòes da tese de doutoramento Os filhos
de Lobato — O imaginário infantil na
ideologia do adulto, de José Roberto Whi-
taker Penteado, 55 anos, que inclui uma
das mais completas pesquisas sobre a
obra do paulista Monteiro Lobato (1S82-
1948). Whitaker — que se formou em
ciência política e economia e nesse douto-
rado em comunicação foi orientado do
professor Muniz Sodré. da UFRJ — des-
cobriu, por exemplo, que cerca de dois
terços dos brasileiros que hoje têm entre
48 e 61 anos, e que formam a elite política
e econômica brasileira, foram influencia-
dos pelas páginas de Lobato.

Lobato foi o autor que mais escreveu'
para crianças em todo o mundo. "Não

tem para os irmãos Grimm, nem para
Andersen. nem para Perrault. A obra
mais extensa de literatura infantil de que
se tem notícia é a de Lobato. São cerca de
4.700 páginas", diz Whitaker. Ninguém
vendeu mais livros, nem foi mais lido no
Brasil: de 1925 a 1950. venderam-se um
milhão e meio de exemplares, um número
impressionante até para os padrões atuais
do mercado editorial. Era uma época em
que a mídia mais poderosa era o rádio,
que não era voltado para as crianças.
Assim, elas puderam participar de uma
experiência de leitura impossível nos
EUA. onde a TV se mostrava cada vez
mais forte.

"Lobato criou uma Disney Wórld
brasileira. A tecnologia era nula. mas a
imaginação, riquíssima", compara Whi-
taker. que hoje dirige a Escola Superior
de Propaganda e Marketing e levou oito
anos para completar seu levantamento.
Em pesquisa encomendada ao Ibope. no
Rio e em São Paulo, mais da metade dos
mil entrevistados — e 70% dos que ti-
nham secundário completo e mais de 40
anos — tinha lido algum livro de Lobato.
Um questionário com perguntas mais
aprofundadas, com apenas 60 pessoas es-
colhidas por Whitaker, reuniu do gover-
nador Marcello Alencar ao embaixador
Roberto de Abreu Sodré, passando por
políticos como Márcio Fortes, jornalistas
como Sérgio Cabral e escritores como
Marina Colasanti.

As entrevistas revelam segredos insus-
peitados. Uma museóloga confessou que
tinha escolhido a profissão por causa das
canastrinhas onde Emitia colecionava ba-
dulaques antigos. Uma professora mar-
xista jurou que Lobato era comunista,
quando se sabe que seu nacionalismo
exacerbado á época da campanha do pe-
tróleo não era propriamente comunismo,
mas apenas vontade de ver o Brasil auto-
nomo economicamente. Outra pessoa ga-
rantiu que sofria muito com seus pais.
mas só saiu de casa influenciada pelo
comportamento livre de Emilia. "A con-
clusão é que a leitura dos livros de Mon-
teiro Lobato da fase em que ele passa
mensagens ideológicas subrepticiamente
em seus escritos foi impressionante na
elite de mando brasileira atual", diz Whi-
taker. que tomou cuidado para não cair
num determinismo simplório.

Certamente, é difícil determinar qual é
a real influência que textos lidos na pri-
meira infância têm no adulto, mais de
quatro décadas depois. Por outro lado.
pensadores como Freud e Piaget defen-
dem a tese de que é na infância pré-esco-
lar. ali pelos 6 aos 10 anos, que se forma a
personalidade do homem. Por isso mes-
mo, a escolha de um público-alvo infan-

til, por parte de Lobato, que pode ter
começado espontaneamente, a partir de
1933 se mostrou a melhor forma de trans-
mitir suas idéias sobre a política brasílei-
ra

Para circunscrever sua pesquisa a um
aspecto marcante da obra de Lobato.
José Roberto Whitaker se limitou a refe-
rir-se aos livros escritos depois de 1933
A data se justifica, pois Lobato nessa
época já sofrerá muitas decepções políti-
cas. perdera dinheiro com a editora e em
empreendimentos frustrados. "Lobato

era uni escritor-empresário que tinha
uma visão de Brasil e quis transmiti-la
em livros didáticos, como Geografia de
Dona Benta, ou romances, como I chave
do tamanho", diz Whitaker. De fato. em
seus livros se encontram revoltas gppula-
res, a defesa das riquezas Brasileiras, o
comportamento da mulher, tradiciona-
lismo e modernidade, além dc verdadei-
ras aulas de política. Whitaker fez unia
análise da obra de Lobato dividindo-a
em temas como família, religião, papel
da mulher, governo, misticismo, povo,
sobrenatural, etc. Herdeiro de uma la-
zenda em Taubaté, o agitado escritor a
vende em 1917 e compra a Revista do
Brasil, que tem sua própria grállca. Fie
vira logo um editor de importância, a
frente da Companhia Editora Nacional,
publicando o seu romance (rupes. hoje
tido como inlluenciador do Modernismo
de 1922. e muitos outros autores, inclusi-
ve o carioca Lima Barreto. Em seguida,
vai para os EUA como adido comercial
e, quando volta, inicia a campanha do
petróleo, pedindo um investimento no
setor de petróleo (no que o futuro lhe
daria toda a razão) e uma maior indus-
trialização do Brasil. Em 1941. é preso
pelo Estado Novo por causa das criticas
que laz á política petrolífera de Getúlio
Vargas.

Com essa trajetória, não admira que
Lobato tenha querido lazer de sua litera-
tura voltada para as crianças uma lorma
de expressar suas convicções. "Não fui
eu quem descobriu que Lobato fazia
passar sua ideologia política através dc
seus livros. Mas ninguém tinha tentado
medir a influência dessa mídia poderosa
que foram os livros de Lobato numa
determinada época no Brasil , resume
Whitaker. Um aspecto importante da
pesquisa de Whitaker é que ele se deteve
em entrevistados que tiveram contato
com a obra de Lobato antes das adapta-
(,'ões televisivas do Sitia do Pica-Tint
Amarelo.
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|m o objetivo de descobrir novos por Tom Berenger (SiluT) dc Phillip Novc, do segundo tempo o ch-
lemnrados a urn povo de memoria perlonos mais extensos da nossa grama, o sinal que o telefone emi- S in-tnimp||-J dt> • nem o psicopata-total Com Sharon stone, wil- retor joga a moedmha
tao curtacomo o brasileiro . diz musica. que comegou aos 13 anos, tia quando ligava para seus me- , de William Baldwin fam;Baidwin,.Tom|Bcrcn- para o alto e encontra o
diretora da Radio MEC e ideali- quando compos o tango Otilia. lhores amigos e coisas do genero. sica erudita. Isso so e possivel ecem capazcs <je |c^ ®vnDura?li; culpado. E nao se lala
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Planet of life e destaque no GNT ggggg irrM »-#T
•f" , . . . EUA. 1990. Duracao: vai. Com Sandra Brea, toni Uaudio btga-

A partir de hoje, a Terra vai tringe as descobertas sobre o pas- pudemos desenvolver avioes cada dernas maquinas de computa<;ao ,os' Mv®, Mario f,® ?F a 1
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peludos come- n„ nnrt^h- Com Mia l arrow.

Planet of life que estreia, as 23h, canismo de voo dos passaros que llue Produz,u os nove episodios J|g a ;,parecer. 10 p™'- ll'na Alan Aldae Woody
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Os assinantes da TVA podem SEM s»j0, proposta mdecente | *
0 programa de hoje, que sc jsfife r . o marido da o maior

chama A revamao da eneiml/wf mKBP ' 
. assistir noi programa Eurodrops Globo 015h20 apoio: no segundo. A MEIA-LUZ

antigos oceanos: o dia em que entrevista do ator Jean-Louts way oat) de Roger uma mulata se deixa "
Terra contefou. retorna ate o mo- mBEsT*-*- "7 Trintignant. que brilhou em Donaldson. Com Ke- sedu/.ir por um pa- Globo c
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Divulgação

Arquivo
das quando lhe dizia que havia
inaugurado o tropicalismo 20
anos antes do movimento oficial.
A razão era o programa que co-
mandava na Rádio Tupi. que che-
gou a apresentar obras de Beetho-
ven em ritmo de samba. Quem
ouvia suas composições, jamais
imaginaria que Guerra não com-
pletou o primário. 

"Colégio nun-
ca deu certo", costumava dizer o
gênio brigão, uma alusão ao seu
temperamento forte.

Pixinguinha, Villa-Lobos, Car-
los Gomes e Tom Jobim, nesta
ordem, completam os especiais da
semana. "Esses artistas são a cara
da Rádio MEC", exulta Regina.
A diretora anuncia ainda para es-
ta semana o lançamento de um
CD remasterizado com as obras
do compositor Carlos Gomes.
"As músicas foram gravadas nos
nossos estúdios em 1960 e 1961".
explica ela.

A festa de 60 anos da Rádio
MEC prevê ainda a volta do con-
curso de talentos, que há quase
trinta anos foi extinto. O evento
tem o objetivo de descobrir novos
cantores e instrumentistas de mú-
sica erudita. "Isso só é possível
porque não temos compromissos
comerciais", garante Regina.

TVE mostra especiais

que homenageiam 60

anos da Rádio MEC

A música clássica brasileira è a
grande homenageada desta senia-
na na programação da TVE. De
hoje até sexta-feira, a emissora
exibe especiais sobre grandes no-
mes da música erudita e popular
do pais, sempre às 19h. A série de
programas, que comemora os 60
anos da Rádio MEC, ainda reser-
va um importante desfecho no sá-
bado. com a transmissão do con-
certo da Orquestra Sinfônica Bra-
sileira, direto do Parque Garota
de Ipanema, no Arpoador.

O especial de hoje faz uma re-
trospectiva da vida e da obra de
Guerra Peixe, considerado um
dos compositores mais criativos
do Brasil. "È uma oportunidade
impar na TV brasileira, que dá
pouquíssimo espaço à música
clássica. E começar com o Guerra
é ótimo, já que é um exemplo
daqueles artistas que merecem ser
lembrados a um povo de memória
tão curta como o brasileiro", diz a
diretora da Rádio MEC e ideali-
zadora da homenagem. Regina
Sales. Morto em novembro de 93.

Sharon Stone em Invasão dc privacidade, que vai ao ar na Globo

que ninguém lembre do diretor
Phillip Noyce. Se dependesse dessé
aí. a louraça estaria perdida.

O cara passou os olhos em lil--
mes como Janela indiscreta e achou
que tinha um roteiro nas mãos',
Uma historia de wyeurs e louras
geladas. Trata-se de descobrir quem
é o assassino que atazana a rida da?

mulheres do prédio..
BIVACIDAPE pode ser qualquer um
22h05 dos psicopatas. Aos 45

tiliip Noyce. do segundo tempo o d t-
stone. wíi- retor joga a moedmha
Tom Beren- para o alto e encontra o
fctl culpado. E não se fala

mais nisso.

Guerra Peixe: trabalho em retrospectiva no programa de Itoje

Guerra Peixe deixou um dos re- sjca; batida de seu eletrocardio-
pertórios mais extensos da nossa grama, o sinal que o telefone emi-
música, que começou aos 13 anos, tia quando ligava para seus me-
quando compôs o tango Otilia. lhores amigos e coisas do gênero.

Tudo servia de inspiração para Sua sobrinha, a cineasta Jane
o maestro compor uma nova mú- Guerra Peixe levava-o a gargalha-

o espectador do cora
çào. ? ?TV POR ASSIHATURA SBT O |h30

(Critters 3) de Kristine
Petcrson. Com Aimce
Brooks, John Calvin e
Katherine Cortez.
EUA. 1990. Duração:
11)24;
Terror. Garoto conlie-
ce estranho que se de-
nomina caçador de
monstros espaciais.
Ninguém acredita no
sujeito até que hichi-
nhos peludos come-
çam a aparecer. ?

ACONTECEU NA PRIMAVERAOS MANSOS
Bandeirantes O 21 h55

De Pedro Carlos Ro-
vai. Com Sandra Bréa,
José Le\V)ioy, Mario
Benvcnutti e Pepila
Rodrigues. Brasil.
1974. Duração: lh30.
Comédia, Três eptso-
dios abordando a in-
fidelidade conjugai:
no primeiro, uma be-
la mulher recebe uma
proposta indecente e
o marido dá o maior
apoio: no segundo,
uma mulata se deixa
seduzir por um pa-
deiro e 110 terceiro,
três amigos fazem
uma farra na noite
paulista. Vale dar
uma espiada. ?

INTERCINE 
•

Globo O 0h10

(Fiorile) de Vittorioe
Paolo Taviani.
Com Cláudio Biga-
glie Galatea Ranzi. I-
tália/Fránpi 1993. ?

dernas máquinas de computação
gráfica. Através destes recursos,
pode ser reproduzido um simula-
cro das condições ambientais do
planeta na época de formação dos
primeiros seres. A tecnologia veio
diretamente da NHK do Japão,
que produziu os nove episódios
da série.

Os assinantes da TV A podem
assistir no programa Eurodrops á
entrevista do ator Jean-Louis
Trintignant. que brilhou em A
fraternidade é vermelha, de
Krzysztof Kjeslowski. Jean-Louis
confessa que não deu muito certo
como diretor, quando esteve à
frente do filme Um dia dos diabos.
"Como sou ator, gostaria tam-
bém de dirigir, mas acabei renun-
ciando porque acho que não fui
feito para isso", diz. O Eurodrops
vai ao ar às 19h30, no Eurochan-
nel.

pudemos desenvolver aviões cada
vez mais eficientes.

O ponto alto dos episódios de
Planei of life são os efeitos espe-
ciais criados a partir das mais mo-

tringe ás descobertas sobre o pas-
sado. No programa, há também
espaço para especulações sobre as
infinitas possibilidades de evolu-
ção dos seres. Como no espisódio
sobre o desafio do homem contra
os pássaros. Foi estudando o me-
canismo de vôo dos pássaros que

A partir de hoje, a Terra vai
começar a ser passada a limpo.
Oceanos, liomo sapiens, atmosfe-
ra, continentes e dinossauros se-
rão analisados desde os primor-
dios do planeta até os dias de
hoje. Este é a proposta da série
Planei of life, que estréia, às 23h,
no canal GNT (NET/Globosat).

O programa de hoje, que se
chama A revolução da energia nos
antigos oceanos: o dia cm que a
Terra começou, retorna até o mo-
mento em que nasceram os pri-
meiros organismos vivos sobre a
Terra, há cerca de um bilhão de
anos. De acordo com a teoria de
Oparin — a mais aceita para ex-
plicar a origem da vida —, estes
viviam de nutrientes como o sul-
fato e o metano. Com a produção
de oxigênio exalados pelos seres,
foi possível surgir uma variedade
de formas de vida.

Mas Planet of life não se res-

(Crimes and misdemea-
nors) de Woody Alien
Com Mia Farrjgfvv,
Alan Aldae Woodv
Alien. EUA. I98l>. ?
? ? ?SEM SAÍDA

Globo O 15h20
(No way out) de Roger
Donaldsori. Com Ke-
vin Costner. Gene
Hackman e Seam
Young. EUA, 1987
Duração: lh50.
Suspense, Secretário de
segurança americano
mata a amante e ten-
ta colocar a culpa no
namorado da moça.
Só que o rapaz tem
muita coisa a escon-
der. Uni ótimo sus-
pense que na meia
hora final quase mala

A MEIA-LDZ "

Globo O 2h'»ü
(Gaslight) de George
Cukor. Com Charle^
Boyer. lngrid Bery-
mun e Joseph Cottòn
EUA. 1944. Duração:
2h.
Drama. Na Londres do
século passado, jo-
vem se casa a contra-
gosto e passa a ser
usada pelo marido,
que guarda um gran-
de segredo no $isstt-
do. ? ? ?(Final equinox) de Ser-

ee Rodnunsky. Com
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Danuza LcCio c Cláudia Montenegro

Fôlego
FH viaja hoje para Cocha-

bamba, na Bolívia, onde par-
ticipa da reunião do Grupo
dos 11.

Integra a comitiva Ronal-
do Cczar Coelho, que vai pe-
dir apoio a todos os presiden-
tes para a Olimpíada 2004.

Musa do mestre
O Museu da Pampulha,

em Belo Horizonte, será rei-
naugurado dia 16 de setem-
bro e. ao mesmo tempo, tom-
bado pelo Instituto do Patri-
niônio Histórico e Artístico
Nacional.

A obra. restaurada com o
patrocínio do Banco Real, foi
projetada por Oscar Nieme-
yer, e serviu como fonte de
inspiração para a criação de
Brasília.

Cara do voto
Coordenador de pesquisas

da campanha de Lula em 94.
o petista Jorge Almeida lança
hoje o livro Como vota o hiv-
sileiro. um estudo minucioso
sobic o voto no Brasil.

Depois cie analisar mais de
60 pesquisas feitas pelos
maiores institutos do país,
Jorge traz revelações inédi-
tas: uma delas 6 que não loi o
Plano Real que elegeu Fer-
nando Henrique, mas o des-
gaste da imagem do PT.

Que coisa.

Plataforma
lá n| onda da 2004. a di-

retoria do Flamengo iniciou
negociações com a Pclé Sporl
para a construção de um mo-
demo estádio na Barra da
Tijuca.

Além do futebol — claro
—, o espaço também servirá
como palco de grandes
shows: para isso sera instala-
do um sistema, nos moldes de
Wimbledon, que recupera o
gramado em 12 luiras.

Esle será um dos carros-
chefes da campanha da ree-
leição de Kleber Leite, que
terá Michel Assei" como vice.

LÁ VEM A NOIVA

O Jóquei Clube se enfeitou de flaneis! cinza com riscas de
todo para a recepção de casa-
mento de Tamima Saadc e
André Luís Lima dos Santos,
na sexta-feira.

A noiva estava tão, mas
tão feliz, que, nas palavras de
uma convidada, "se houvesse
um terremoto naquela hora
Tamima ia continuar rindo";
claro, noivas são feitas para
isso.

Foi um festival de elegán-
cia, mas arrasaram mesmo
Madeleine Saade, com um
conjunto cor de terracota
bordado dc corais, c Júlio
Rego, num fantástico temo

giz formando quadrados — o
máximo.

Champagnc geladíssimo,
jantar corretíssimo, som es-
petacular, um monte de ami-
gos — e precisa de mais algu-
ma coisa para uma festa dar
certo? Precisar não precisa,
mas tinha: os mais maravi-
lhosos doces árabes de sobre-
mesa.

O clima ficou tão doce que
Mirtia Gallotti e Germano
Johannpetcr saíram de lá di-
reto para o Paradiso — o
bar, é claro.

AULA DO FUTURO L03°3rcsrco!-,s'df;c3c
municipal do Rio vão entrar na Internet.

Produzida pela empresa de software Multirio, ligada á Sccrc-
taria Municipal de Educação, a Iwnic pago vai trazer sinopses dos
programas educativos que a televisão já exibe.

Até agora apenas 30 salas de aula na cidade contam com
computadores — dois cada uma —. mas a preleitura planeja
instalar mais 150 até o fim do ano.

Mundo da moda
Única nwisbn de alta-costura a participar da Semana Estilo

BarraShopping. que começa hoje, o Mastroianni Atelier promete
arrasar. O nome da coleção é Jovem, rica e perigosa , e se for o
seu caso, prepare-se para fortes emoções quando entrarem na
passarela as lindíssimas Paula Chcrmont, Vanessa Lóes c Gisele
Zelauy; e é bom que os maridos se preparem também.

Luís Fernando Guimarães, Fernanda Torres e Mareia Cabrita
serão os destaques do desfile da moda praia que a grifja Trash
confeccionou com tecidos da Casa Alberto; os homens entrarao
na passarela com um ar andrógino, e além das sungas vão estar
com marcas de bronzeado de biquínis e maios, leitas com
maquiagem — uma coisa.

JU
CALÇA D A O

? A turma de 1959 da
Faculdade de Arquite-
tura da antiga Universi-
dade do Brasil se en-
contra hoje às sete da
noite no Hotel Flórida,
no Catete. Como estre-
Ias da noite, o candida-
lo Luís Paulo Conde,
sua mulher. Rizza —
que também faz parte
da turma —, e Paulo
Grataeós. que concorre

à Prefeitura de Petró-
polis, também pelo
PFL.

Lou Reed trouxe um
guarda-roupa especial
para sua temporada bra-
sileira: três ealç-as e duas
jaquetas de couro! uma
camisa de seda. três ca-
misas de linho e cinco
botas — tudo negro.

Paula Toller e sua
trupe estão preparando

um novo show, com 11-
gurino — inspirado nos
anos 70 — de Yamé
Reis.
? Amanhã é o lança-
mento do livro Vital
Brazii Mineiro ila Ctnn-
punha innii geiwahf
gm brasileira: a partir
das 5 da tarde no Insti-
tuto Histórico e gjco-
gráfico Brasileiro, no
Centro.

Presentaço
A cidade está ficando um

brinco, mas ninguém se lem-
brou dos jardins da Vieira
Souto e Delfim Moreira, que
— inexplicavelmente — não
fazem parte do projeto Rio*
Cidade.

Burle Marx fez para Copa-
cabana o projeto mais lindo
que pode haver, mas as praias
de Ipanema e do Leblon nunca
tiveram um paisagismo à altu-
ra de suas belezas.

Luís Paulo Conde bem po-
deria dar este presente ao
Rio. e rápido — antes do
próximo verão.

Vamos ler
A Funarte teve a idéia, a

Câmara Brasileira do Livro
apoiou e o projeto Livrarias
sobre Rodas começa a ser
agilizado.

Quatro carretas cheias de li-
vros visitarão cidades com me-
nos de 150 mil habitantes onde
inexistam livrarias; inicialmente
elas percorrerão o Sul de Mi-
nas. Norte do Paraná, interior
de São Paulo e do Rio.

Os livros terão um preço
médio de RS 5, e seu acervo
será especial e cuidadosa-
mente escolhido.

É o amor
Nem todo mundo sabe

quem é Fernando Augusto
Alves, mas Batata todo num-
do conhece — c das figuras
mais populares da vida no-
turra da cidade:

Pois Batata sucumbiu ao
amor e casou-se ontem no
Outeiro da Glória com Bár-
bara, um metro e oitenta e IN
aninhos, com toda a pompa e
circunstância.

Mais um
Tanaka, dono dc uma rede

de restaurantes japoneses,
pretende estender ainda mais
seus domínios.

Está em seus planos rea-
hrir o outrora lamosissimo
Joá. de onde se tem uma das
mais lindas vistas da cidade.

alton Valèrio

Nada como uma loura bem produzida para levantar o
astral da segunda-feira — sobretudo quando ela se

chama Somaia PJan

i TT1 í T T i T? 4 T TI Representante da cidade de
A 11 ALIA L AyUl Cento, junto a Bolonha.
Dantc Carelli acertou ontem com a Liga das Escolas de Samba a
participação de 250 italianos do grupo carnavalesco Risvegli no
desfile das campeãs.

O carro alegórico, que ganhou o nome de Velho Sonhador.
terá 10 metros por 6 de altura e já está sendo eonleecionado no
barracão da Beija-Flor.

logo depois se casaram. pe?| e um diario dc viagem", diz pereorrendo diversas cidades cm j)0f oficinas. espetaculos e a Mostra
Com uma hora de durafao, hi- Almir. que inseriu no texto suas 1993, dando aulas e niontando tex- t|L. Teatro Novo. A pica fica em

diii reproduz um ritual hiiulu, com impressoes da vivencia. 'os. Senlindo-se um peixe lota carta/ate 1° dc outubro, as segun-
os espectadores scntados ao redor A pesquisa rendeti, em 1995, d agua no Rio, Almir pensa que dase ier|f|s-leiras.
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Org.: FAU/UFlUeCmipo Habitiit

? Tribuna Livre/HappyHour <
Debate com o aindidato â

Prefeitura do RJ
Luis Paulo Conde (PFL)
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SOMADOS

TODOS OS

DESCONTOS,

VOCÊ PAGA

A SUA

ASSINATURA.

índia é tema de

peça experimental

no Sérgio Porto

MÔNICA RIANI
Ao ficar órfã. uma jovem passa

a viver com seu tio. È o inicio de
uma estranha relação envolvendo o
deus Shiva. símbolo da destruição
no hinduísmo, que tem como pano
de fundo o universo crepuscular

das mulheres indianas. Um univer-
so iluminado por lamparinas no
monólogo hulia. protagonizado pe-
la atriz carioca Aglaia Azevedo, de
29 anos. sob a direção de Almir
Ribeiro, de 32. Os dois são os pila-
res e a estrutura do grupo Teatro
Mínimo, responsável pelo espeta-
eulo que estréia hoje. às 21h. no
Espaço Sérgio Porto, no Humaitá.

A peça abre a programação do
segundo semestre do Projeto Mi-
zaneeni. no Sérgio Porto. Baseada
numa lenda popular, com fragmen-
tos de escritos do Oriente, como o

Corais Inata é mais um projeto da
pesquisa desenvolvida pelo casal
acerca do teatro-dança indiano,
que já rendeu duas viagens para
estudos ao país. 

"Acho essa técnica
a melhor para estruturação do ator.
Por isso o nosso interesse em estu-
dá-la", diz Almir Ribeiro que co-
nheceu Aglaia nas aulas da Casa
das Artes de Laranjeiras (CAL) e
logo depois se casaram.

Com uma hora de duração. In-
dia reproduz um ritual hindu, com
os espectadores sentados ao redor

da cena, como se fosse uma roda de
contadores de história. Atriz e dire-
tor viveram nas cidades de Cherti-
thuruthy e Madras, no Sul da índia
por um ano e meio. No período,
não só apreenderam melhor a téc-
nica como também colecionaram
histórias, entre elas a que deu ori-
gem à nova peça. 

"È um lugar com
uma atmosfera maravilhosa. Essa
peça é um diário de viagem", diz
Almir. que inseriu no texto suas
impressões da vivência.

A pesquisa rendeu, em 1995. a

peça Viagem a Jerico, apresentada
no Teairo Ziembinski. e depois
convidada para festivais internacioj
liais como o de Córdoba. na Argen-
tina, e o de Havana, em Cuba. A
aproximação com o teatro-dança
indiano se deu através do grupo
Qa'Bal O Qua". de Roma. que con-
viciou o casal para realizar expe-
riências na Itália, onde acabaram
percorrendo diversas cidades em
1993, dando aulas e montando tex-
tos. Sentindo-se um "peixe fora
1'água'l 110 Rio. Almir pensa que o

teatro experimental causa estranha-
mento na cidade.

Ao contrário de outros estados.
"Nós nos apresentamos no Festival
de Inverno de Ouro Preto e tivemos
uma impressão bem diferente. Aqui
não há muito espaço para a pesqui-
sa", acredita o encenador, que há
dois anos desenvolveu em Uberlàn-
dia o projeto do Núcleo de Pesqui-
sa e Criação Teatral, responsável
por oficinas, espetáculos e a Mostra
de Teatro Novo. A peça fica em
cartaz até I" de outubro, ás segun-
das e terças-feiras.
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COTAÇÕES: • ruim * regular
? * bom ótimo excelente
¦ Os horários dos filmes e os endereços dos
cinemas estão no PERTO DE VOCÊ.

ESTREIA
BELEZA ROUBADA • Stcaling beauty — de Bor-
nnrdo Bertolucci Com Liv Tyler, Jeremy
Irons e Stefania Sandrelli
t> Drama. Após o suicídio da mãe, Lucy. de
19 anos, viaja para a Itália a fim de reencon-
trar os amigos da família, mas sua inocência
desperta uma onda de sensualidade. Itália/
lnglaterra/França/1996 Censura: 16 anos.
? ???
Circuito: Estação Cinema 1 15h. 17h10,
18h20. 21h30 Brunr Ti/uca. 14h30. 16h40.
18h50. 21 h Estação Icarai 14h40. 16h50.
19h. 21 h 10 Art Fashion Mall 2 15h. 17h15.
19h35, 21 h55. Art Casashopping 3. Art Plaza
1 16h45, 19h. 21 h15 Ari Barrashoppino 4
15h, 17h15, 19h30, 21h45. Ari Norteshop-
ping I 14h25, 16h40. 18h55. 21 hl 0

TIETA DO AGRESTE — do Carlos Dieguos Com
Sônia Braga. Marilia Pêra e Chico Anysio

Romance Antonieta, a Tieta, volta a San-
tana do Agreste 26 anos depois de ter sido
expulsa de casa pelo pai. o pastor de cabras
Zé Esteves Brasil/1996 Censura 14 anos
? ??
Circuito: Art Copacabana. Art Barrashop-
ping 3 14h. 16h40. 19h20. 22h Star Ipanc-
ma: 14h30. 17h. 19h30. 22h Estacáo Pais-
sandu 14h. 16h30. 19h, 21h30 Palhé
13h30, 16h. 18h30, 21 h Paralodos. Slar
Campo Grande 2: 15h30. 18h. 20h30 Wind¦
sor. Star São Goncalo 15h30. 18h, 20h30
Ari Fashion Mall .1 16h50. 19h30. 22h10
Art Casashopping 2. Art Tijuca. Art Nortes-
hoppmg 2 15h40, 18h20. 21 h Art Barras-
hopping 2 13h50. 16h30.19h10, 21H50 Ari
Méier. Art Madurcira 2. Art Plaza 2 16h.
18h30, 21 h Art Madureira 1 15h. 17h30.
20h

UM DIA PARA RELEMBRAR • Two bits - dc
James Foley Com Al Pacino. Mary Elizabeth
Mastrantomo e Gerlando Barone

Drama No verão de 1933. no sul da
Filadélfia, famílias vivem oprimidas pela mi
séria Me nino luta para poder assistir à inau
guração de um cinema e se depara com todo
tipo de gente EUA/1994 Censura livre. ??
Circuito: Roxy 3 16h30, 18h10. 19h50.
21h30 Rio Sul I 14h50. 16h30. 18h10.

19h50, 21h30 Via Parque 3 1Gh20. 18h.
19h40, 21h20

A OVELHA NEGRA - Black ahecp — do Ponelopo
Spheeris. Com Chris Farley, David Spade e
Tim Matheson.
j> Comédia A fim de nüo atrapalhar a cam-
panha eleitoral de seu irmão Mike é enviado
para uma cabana na floresta. EUA/1996.
Censura: livre.
Circuito: Condor Copacabana. Largo do
Machado 1 15h. 16h40,18h20, 20h. 21h40
Metro Boavista: 14h, 15h40. 17h20, 19h.
20h40. Rio Sul 3. Via Paiquc 6 16h. 17h40.
19h20. 21 h Tijuca 2 16h10. 17l\50, 19h30.
21 h10

A VOLTA DE TRINITY - NigM/Fighl Mora chritt-
man» — de Teronce Hill. Com Terence Hill.
Bud Spencer e Ruth Buzzi.
t> Faroeste. Travis recebe uma carta da mãe
dizendo que quer entregar a ele e ao irmão
um tesouro ltália/Alemanha/1994. Censura:
livre
Circuito: Palácio 2 13h30. 15h30. 17h30.
19h30, 21 h30. Nova América 4 16h20.
18h30. 20h40 Madurcira Shopping 1: 15h.
17h. 19h. 21 h.

CONTINUAÇAO

¦¦jr..

ABERTURA
CASA COR RIO 96 Casa Cor. Ladeira dos

Gôararapes, 289. Alto Cosme Velho Diver-
sqs 3'* a dom . das 11 h às 21 h RS 12 Até 6
dç outubro Hoje. às 18h•- A mostra apresenta o trabalho de 51 pro-
fissionais, que assinam ambientes diversos

AÜ.ES BANANE Biblioteca Publica do Rio
dQ Janeiro. Av Presidente Vargas. 1261.
Çentro Pinturas, desenhos e cartazes. 2'' a
6". das 10h às 19h Grátis Atè 20 de setem
bjo Hoje. às 18h

ÚLTIMOS DIAS
JIJPITH MILLER MEU RIO Coletânea Galeria

de Arte. Av Ataulfo de Paiva, 270/Ss 104 • D.
Lfcblon (259-4850) Pinturas. 2a a 6\ das
10h às 20h Sáb . das 10h ás 20h Grátis Até
STde setembro

EQIANE PARANHOS E TÂNIA LOURÊNÇO 01,
nina de Arte Maria Teresa Vieira. Rua da
Carioca. 85. Centro (535-1259) Aquarelas
2-' a 6'. das 10h às 19h Grátis Até 6 de
setembro

A mostra é uma homenagem das artistas
ao Centenário de nascimento de Alfredo Vol
P<

UMA VIAGEM AO DESCONHECIDO/BERTRAND
LINET Ptaza Shopping. Rua 15 de Novem-
bro, 8. Niterói Fotografias 2' a sáb . das 10h
às 22h Dom . das 12h às 21 h Grátis Até 8
de setembro

A MAGIA DO VIDRO; UMA VIAGEM NO TEMPO
fíio Design Center. Av Ataulfo de Paiva. 270.
Leblon Instalação 2-' a sáb . das 10h às 22h
Dom , das 11 h às 19h Grátis Até 8 de se-
lembro

TRAMAS & FIOS/MARTA VIANA — Casa dc Cul¦
tura Lauta Alvim/Arcadas. Av Vieira Souto.
176. Ipanema (267 1647) Fotografias 2-' a
6 \ das 9h às 22h Sáb e dom , das 15h ás
22h Grátis Até 9 de setembro

A COMÉDIA DE DEUS - de João César Mon-
teiro Com Max Monteiro, Manuela de Frei-
tas. Claudia Teixeira e Gracinda Nave.• Comédia. João de Deus, um artesão de
sorvetes de 50 anos, seduz algumas moças
para manter sua coleção de pêlos pubianos.Portugal/1995. Censura: 14 anos. ????
Circuito: Estação Botafogo 2: 14h10, 17h,
21 h10

DENISE ESTÁ CHAMANDO — Denisecallsupde
Hal Safwen Com Tim Daly. Dana Wheeler
Nicholson e Caroleen Feeney

Comédia Uma fábula sobro o amor e a
amizade por telefone EUA/1995 Censura
livre ? ???
Circuito: Estação Paço 17h30

LENI RIEFENSTAHL A DEUSA IMPERFEITA -
The wonderful, horrible life of Leni Riefens-
tahl — de Ray Muller
i • Documentário. História da cineasta oficial
de Hitler. Alemanha/Bélgica/Inglaterra/
1993. Censura: 10 anos. ????
Circuito: Estação Botafogo 3 14h, 17h20,
20h40

TERRA E LIBERDADE — Land and freedoni de
Ken Loach Com lan Hart, Rosana Pastor.
Iciar Bollain, Tom Gilroy. Marc Martinez e
Frederic Pierrot

Drama Jovem deixa Liverpool para se
juntar a milícia republicana na Guerra Civil
Espanhola Inglaterra/1995 Censura 14
anos ? ???
Circuito: Estação Museu da República
20h40

(267-7295) Pinturas 2" a 6 \ das 15h ás
21 h Sáb . das 16h às 20h Grátis. Até 11 de
setembro

0 BANQUETE DE IMAGENS TRANSCENDENTAIS/
RAIMUNDO RODRIGUES Sala Cândido Por
tinari/Campus da UERJ. Rua São Francisco
Xavier. 524. Maracanã Pinturas. 2" a 6". das
10h às 20h Grátis Até 13 de setembro

MARCO Dl GI0RGI0 Thomas Cohii/Arle
Contemporânea. Rua Barão da Torre. 185-A.
Ipanema (287 9993) Pinturas 2-' a 6\ das
14h às 20h Sáb . das 15h ás 18h Grátis Até
14 de setembro

DANIEL FEINGOLD PA Objetos de Arte.
Rua Teixeira de Mello. 53/Lj D. Ipanema
(521 -0426) Pinturas, desenhos e fotos 2*' a
6*. das 10h às 19h30 Grátis Até 16 de
setembro

DAISY XAVIER - Galeria Ibeu, Av Copacaba
na, 690/2° andar. Copacabana Pintura Ob
jeto. 2* a 6 ', das 11 h ás 20h. Grátis Até 20
de setembro

1- MOSTRA DE ARTE SESI/MAM OS MODERNIS-
TAS Teatro SESI. Av Graça Aranha. 1
Centro (533-3495) Pinturaseesculturas De
2-" a 6 *. das 9h às 18h Sáb.. das 14h ás 19h
e dom . das 14h às 17h Grátis Até 25 de
setembro

A mostra reúne 11 pinturas e 1 escultura
pertencentes á coleção de Assis Chateau-
briand.

• TRAINSPOTTING • SEM LIMITES de Danny
Boyle. Com Ewan McGregor, Ewen Bremmer
e Jonny Lee Miller.
t> Drama. A história do um grupo do amigos
viciados em heroína. Inglaterra/1996 Cen-
sura: 18 anos. ???
Circuito: Cine Arte UFF 17h20, 19h10.
21 h

CELULÓIDE SECRETO - Cdullold closet — do
Rob Epslein e Jellroy Friedman
f> Documentário. Filme que revela o olhar
de Hollywood para a homossexualidade atra-
vés de trechos de mais do cem clássicos.
EUA/1995. Censura: 12 anos. ???
Circuito: Star Copacabana-. 14h, 16h, 18h,
20h, 22h. Art Casashopping 1: 17h30.
19h30. 21h30

O HOMEM MAIS QUE DESEJADO - Der btwgta
mann — de Sonke Wortmann. Com Til Sch-
weigor, Kaija Rlemann e Joachim Kro'l.
t> Comédia. Rapaz mulherengo é expulso
de casa. Sem lugar para ficar, ole se hospoda
na casa de um amigo homossexual, confun-
dindo todo mundo Alemanha/1994. Censu-
ra: 18 anos. ? ??
Circuito: Espaço Paço: 19h

DUAS AMIQAS¦ MinaTannenbaum — de Marti-
ne Dogowson. Com Romane Bohringer «
Elsa Zylberstein.
[:• Drama. Na Paris dos anos 70. duas ami-
gas de infância vêem seus destinos entrela-
çarem-so á medida em que se tornam duas
mulheres bem diferentes. França/Bòlgica/
Holanda/1993. Censura: 10 anos. ???
Circuito: Estação Museu da República
16h20

FARGO ¦ Fargo — de Joel Coen Com France
McDormand. William H. Macy o Steve Buce-
mi• Policial Vendedor contrata marginais pa-
ra seqüestrar sua mulher. EUA/1995 Censu-
ra: 12 anos ???
Circuito: Estação Paço 14h

A ROCHA - The rock — de Michael Bay Com
Sean Connery. Nicolas Cageo Ed Harris
t> Ação Grupo de militantes insatisfeitos
com o tratamento do governo americano to-
ma conta da desativada prisão de Alcatraz e
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, São Luiz 7. Rio Otf•
Price 2. Barra 2, Leblon 2 16h30. 1 9h,
21 h30 Rio Sul 4: 14h. 16h30. 19h. 21h30
Odeon 13h30. 16h. 18h30, 21h Via Parque
1. Nova América 1 15h30, 18h. 20h30 Via
Parque 4. Barra 5. América. Norte Shopping
2. Ilha Ptaza 1. Madurena Shopping 3. Ma-
dureira 1. Center. Tijuca 1. 16h, 1 8h30, 21 h
Nova Américo 2 15h15, 17h45. 20h15 Star
Campo Grande 1 18h30. 21 h

GUANTANAMERA - Guantanamera — de Tomás

Copacabana. Objetos Diariamonte, das 10h
às 20h Grátis. Até 14 de setembro

ESCULTURA
ESCULTURAS TICUNA Museu do Folclore
Edison Carneiro. Rua do Cateto, 179, Catete
(285 0441) Esculturas 2" a 6", das 10h às
18h Sáb. e dom , das 15h às 18h. Grátis Até
29 de setembro

GRAVURA
ARTES GRÁFICAS CONTEMPORÂNEAS CHINE-
SAS Pequena Galeria Cândido Mendes.
Rua da Assembléia. 1 O/Subsolo. Centro
(531 -2000 r 236) Gravuras. 2a a 6", das 11 h
ás 19h Grátis Até 13 de setembro

A PROCURA/RIZZA CONDE Museu da Chá-
cara do Céu. Rua Murtinho Nobre. 93, Santa
Teresa (507 1932) Gravuras 4* a 2\ das
12h ás 17h RS 0,80 Até 14 de outubro

EXTRA

FOTOGRAFIA

PINTURA
FERNANDO MENDONÇA Galeria Cândido
Mendes. Rua Joana Angélica, 63. Ipanema

UM VERÍ0 EM PARIS/ROORIGO FAOUR — Espa
ço Aliança Francesa!Maison de France. Av.
Presidente Antonio Carlos. 53/3 • piso. Cen
tro Fotografias 2-' a 6 ', das 9h às 20h Sáb .
das 9h às 12h Grátis Até 14 de setembro

CARNAVAL EM MIGALHAS/PATRICK BOGNER
Grande Galeria Cândido Mendes. Rua da As-
sembléia, 10/Subsolo, Centro (531 2000
r 236) Fotografias 2J a 6J. das 11 h às 19h
Grátis Até 20 de setembro

VICENTE DE MELLO Centro Cultural Oduval¦
do Vianna Filho (Castelinho do Flamengo).
Praia do Flamengo. 158, Flamengo (205
0276) Fotografias 2a a 6 ', das 14h às 20h
Sáb e dom , das 15h ás 19h Grátis Atè 30
de setembro

OBJETO 
"

MESAS DOS MAIS DIVERSOS PAÍSES Shop¦
ping Cassino Atlântico. Av Atlântica, 4 240

J^° ^
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Promoção
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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?•.4 resposta deve ler de 15 a
20 linhas datilografadas,
justificando a sua escolha.
•As cartas derem ser enviadas
para o Jornal do Brasil
(Av Brasil 500. sala 533.
São Cristóvão, Rio de Janeim.
CEP 20949-900) ou entregue
nas lojas de Classificados JB'Centro (Av Rio Branco. 135
Lj.C), Copacabana (Av Xossa
Senhora de Copacabana. 680
/./.l/j. Ipanema (R Visconde
tlePirajá, 580/SÍ.221),
Tijuca (R Conde de Bonfim.
3461202).

•0 prazo nmimo tpara a
postagem das cartas é I9/ÍI9
(inclusive)
•0 resultado da promoção
será publicado no Caderno
Viagem do dia 15/(19.
•0 vencedor ganhará 2 passa¦

gens Rio/Nova York I Rio. pela
Vaiig. na classe econômica.
'A data da viagem deverá
ser marcada em comum
acordo com o patrocinador.•Aspassagens não poderão ser
substituídas ou reembolsadas
em caso de não utilização
'A comissão julgadora
decidirá sobre situações não
previstas no regulamento.

Fernando

Sabino

De cabeça

para baixo

ouiqi^

opu®J|jj

A emoção ile viajar
por este inundo afora.
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Gutiérrez Aloa e Juan Carlos Tabia. Com
Carlos Cruz. Mirtha Ibbara o Salvador Wood

Drama. Em Cuba, durante uma crise de
combustível, burocratas tentam resolver o
problema de trânsito de defuntos Espanha/
Cuba/1995. Censura: livre ??
Circuito: Cine Gávea 16h30, 18h20,
20h10, 22h. Estação Botafogo /: 14h30.
16h20. 18h10, 20h. 21h50

ENTRE 0 INFERNO E O PROFUNDO MAR AZUL •
Between the dcvll and the deep blu* mi — doMario Hansel. Com Stophen Rea. Ling Chu eAdrian Brine. Complemento: Glaura. do Gui-lhermo do Almeida Prado,
í - Drama. A história do encontro e da ami-zado entre Nikos, operador do rádio do um
volho navio em Hong Kong, e Li, uma menina
chinesa que trabalha limpando os navios.
Bélgica/1995. Censura: 12 anos ??
Circuito: Estação Museu da República:14h40

INDEPENDENCE DAV ¦ Independem» de* - do
Roland Emmorich. Com Will Smith, Bill Pull-
man o Margaret Colin.
> Ficção cientifica. O verão americano é
obstruído pola passagem do 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 1. Leblon 1. São Luiz 2.
Barra 1. Rio Off Price /, Icarai 16h, 18h40,
21 h20. Rio Sul 2 1 31)20. 1 6h, 18h40.
21 h20. Roxy 2 15h40, 18H20, 21 h. Nova
América 5 15h. 1 7h40, 20h20. Nova Améri•
ca 3 14h40, 17h20, 20h Barra 3. Carioca•
1511.10, 18h20. 21 h Palácio 7: 13h. 15h40.
18h20, 21 h. Madureira Shopping 2. 15h10,
17h50, 20h30. Niterói. Via Parque 2. Madu•
reira Shopping 4. Madureira 2. Ilha Plaza 2.
Norte Shopping 1 1 5h30. 18h10, 20h50. Via
Parque 5 15h20, 18h, 20h40 Star Campo
Grandet 13h30, 16h

ALÉM DAS NUVENS - Par dela lei nuagee - do
Micholangelo Antonioni o Wim Wendors
Com Marcello Mastroianni. Jeanno Moreau o
Fanny Ardant.

Crônicas. Filme composto de quatro his-
tórias baseadas no livro de Antonioni. Itália/1995 Censura 14 anos ??
Circuito: Novo Jóia 17h, 19h, 21 h Art
Fashion Mall 1 19h20, 21h40

A ISCA - L'appat — de Bertrand Tavernier. Com
Mane Gillain, Olivier Sitruk e Bruno Putzulu

Drama Dois rapazes o uma menina ma-
tam duas pessoas com a intençào de roubar
as vitimas e conseguir dinheiro para montar
uma cadeia de lojas de roupas nos Estados
Unidos França/1994 Censura: 14 anos ??
Circuito: Estação Museu da República
18h40

RICARDO III • Richard III — de Richard Loncrai-
ne Com lan McKePen, Annette Bening o
Robert Downey Jr

Drama Herói conquistador se torna um
implacávol sanguinário lnglatorra/1995.
Consura 14 anos. ??
Circuito: Estação Paço 15h40

MISSÃO IMPOSSÍVEL - Mintam Impoitlble - do
Brian de Palma. Com Tom Cruise. Jon Voight
o Vanessa Redgravo
t> Açào Ethan Hunt é um agente do serviço
secreto do espionagom do governo amorica-
no. Ele assume uma missão que parece im-
possível o vô boa parto de sua equipe ser
dizimada. EUA/1996 Censura: livre ??
Circuito: Largo do Machado 2 15h, 1 7h10,
19h20, 21h30 Barra 4 15h30, 17h30,
19h30, 21 h30.

0 CORCUNDA DE NOTRE DAME • The hunchback
ot Nolre Dame — dosonho dos Estúdios Dis-
noy

Romancè. Rapaz feio e corcunda. criado
por um juiz perverso, decido sair do campa
nário da Catedral do Notre Dame, onde vivia
escondido, e conhece uma bela cigana Ba-
seado no romance de Victor Hugo Censura
livro *?
Circuito: Estação Museu da República 13h
(dublado).

FIEL, MAS NEM TANTO • Faithful - rio Paul
Mazurski. Com Cher e Chazz Palminteri
t> Comédia. O duelo entre um aventureiro
neurótico e uma milionária suicida EUA/
1995. Consura: livro. ?
Circuito: Art Barrashopping 5 15h30.
17h20, 19h10. 21 h

OS AMORES DE MOLL FUNDERS ¦ Motl Flandendo Pen Densham. Com Robin Wright,
Morgan Freoman o Stockard Channing
> Romance. Inglesa do século 17 nascida
numa prisão o criada num convento é levada
á prostituição e busca a liberdade. Inglaterra/
1996 Censura livre ?
Circuito: Cineclube Laura Alvim 17h
19h15. 21h30 Novo Jóia 14h40 Art Fas•
hion Mall 4 15h, 1 7h20, 19h40, 22h

EDDIE, NINGUÉM SEGURA ESTA MULHER - Eddlede Steve Rash Com Whoopi Goldberg.
Frank Langolla e Dennis Farina
t> Comédia Torcodora fanática é escolhida
pelo dono de um time de basquete para ser anova treinadora do grupo. EUA/1996 Cen-
sura: livre.
Circuito: Art Barrashopping 1 15h40.
17h40, 19h40. 21h40 Niterói Shopping 1
14h50, 16h50, 18h50, 20h50

REAPRESENTAÇÃO
GASPARZINHO, 0 FANTASMINHA CAMARADA
Casper — do Brad Silberling Com Malachi
Pearson, Christina Ricci e Eric Idle
[> Aventura infantil Gasparzmho o sous tios
moram num casaráo assombrado onde pas-
sam a conviver com um terapeuta de fantas
mas que foi contratado para limpar a casa
EUA/1994 Censura: livre ??
Circuito: Cine Gávea: 14h40

A JURADA — The juror — de Brian Gibson
Com Demi Moore, Alec Baldwin e Joseph
Gordon-Levitt

Drama A história de uma mulher cuja
vida depende dos resultados de um julga-
monto público EUA/1995 Censura 14
anos ?
Circuito: Cisne 1 15h30, 19h

Intimo e pessoal Up close and personal— do Jon Avnet. Com Robert Redford, Mi-
cholle Pfeiffor o Stockard Channing¦ Romance. Jornalista prepara moça do in-
terior para virar estrela Surge entro eles um
romance nada convencional, ambientado nos
bastidores da notícia EUA/1996 Consura:
12 anos. ?
Circuito: Niterói Shopping 2 13h50.
16h10. 18h30. 20h50

DRACULA, MORTO MAS FELIZ -- Dr/icula doad
and loving it — do Mel Brooks Com Leslio
Nielsen, Peter MacNicol e Steven Weber' • Comédia O verdadeiro conde Drácula é
um vampiro atrapalhado. EUA/1995 Censu-
ra 12 anos
Circuito: Cisne 1 17h30, 21 h

UNIVERSO EM FANTASIA - Hoavy rnotol -
animação de Gernld Potterton

Aventura futurista O filme traça um cami
nho que percorre o espaço sideral até a futu-
rística rjdado de Nova Iorque EUA/1996
Censura livre
Circuito: Art Fashion Mall 1 15h20,
1 7h10

ASSASSINOS CIBERNÉTICOS Screamers —
de Christian Duguay. Com Peter Wellor, Roy
Dupuise Jennifer Rubin
t> Ficção científico Em 2078. homem des
cobre que as armas que ajudou a construir
estão so voltando contra ele. EUA/1995
Censura 14 anos
Circuito: Cisne 2 18h. 20h, 22h

MOSTRA
O HOMEM EA JUSTIÇA — Os últimos passos dc

um homem (Dead man walking). de Tim
Robbins Com Su?an Sarandon. Sean Penn e
Robert Prosky¦ Drama A história do uma froira que um-
barca numa perigosa jornada com um assas-
sino condenado a morte. Baseado em fatos
reais. EUA/1995 Censura: 14 anos ??
Circuito: Cine Teatro Dina Sfat hoje, às '
18h Grátis

EXTRA
CONTOS DA INQUIETUDE — A presentação de

trôs curtas metragens
í> Histórias sobre inquietações da alma hu
mana Ütero, de Christiano Metri; Chuvas e
trovoadas. de Flávia Alfinito o Formigas eTao. de Breno Kuperman Brasil/1995. Cen
sura livre
Circuito: Estação Botafogo 2 20h
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SH0PPINGS

ROBERTO BURLE MARX: A NATUREZA DO HO-
MEM Esquina do Patrimônio Cultural. Av
Rio Branco, 46. Centro Diversos Diariamen
to. das 10h às 17h. Grátis Até 20 de setem
bro

COLETIVA
DE TORDESILHAS AO MERCOSUL UMA EXPOSI-

ÇÃ0 DA HISTÓRIA DIPLOMÁTICA BRASILEIRA
Museu Histórico e Diplomático do Palácio

Itamaraty. Av Marechal Floriano, 196, Cen
iro (253 7691). Fotografias 2* a 6"] das 9h
às 17h Exposição permanente

USINA DO CATETE Museu da Republica.
Rua do Catete, 153, Catete (245-5477) Ins
talação. 2-' a 6 ', das 9h às 1 7h Sáb , dom e
feriados, das 14h às 17h Grátis Exposição
permanente

EXPOSIÇÕES DA MARINHA Espaço Cultural
da Marinha. Av Alfredo Agache. s/n". Centro
(533-7626) A mostra reúne trés exposições
Galoota D Joào VI, História da navegação o
Arqueologia subaquática no Brasil Diaria
mente, das 12 As 16h30 Grátis Exposição
permanente.

QUATRO QUADROS — Galeria Cândido Men-
des. Rua Joana Angélica, 63. Ipanema Cole
tiva de pinturas Diariamente, das 10h às 22h
Grátis Exposição permanenteA exposição reúne obras de quatro artis
tas

VARIG
ry

ART BARRASHOPPINO (Av das Américas.
4 666/Lj N 431-9009) Sala 1 (221
lugares): Eddie. ninguém segura esta mu-
lher 15h40. 1 7h40. 19h40. 21h40 Sala 2
(204 lugares) Tieta do Agreste 13h50.
16h30. 19h10. 21 h50 Sala 3 (357 luga-
res): Tieta do Agreste 14h. 16h40. 19h20.
22h Sala 4 (252 lugares): Beleza roubada
15h. 17h15. 19h30. 21h45 Sala 5 (186lugares). Fiel. mas nem tanto 15h30.
17H20. 19M10, 21 h

ART CASASHOPPING (Av Airton Sena
2 150 325-0746) Sala 1 (222 lugares)
Celulóide secreto 17h30. 19h30. 21h30
Sala 2 (667 lugares) Tieta do Agreste
15h40. 18h20. 2111 Sala 3 (470 lugares):
Beleza roubada 16h45, 19h, 21 h 15

ART FASHION MALL — (Estrado da Gávea,
899 322-1258) Sala 1 (164 lugares)
Universo em fantasia: 15h20. 17h10 Além
das nuvens 19h20. 21h40 Sala 2 (356lugares): Beleza roubada 15h, 17h15,
19h35, 21 h55 Sala 3 (325 lugares) Tieta
do Agreste 16h50. 19h30, 22h10 Sala 4
(192 lugares) Os amores de MollFlanders
15h. 17h20. 19h40. 22h

ART NORTESHOPPING - (Av Suburbana.
5 332/pisoG - 595-8337) Sala 1 (240lugares) Beleza roubada 14h25. 16h40.
18h55, 21 h10 Sala 2 (240 lugares) Tieta
do Agreste 15h40. 18h20, 21 h

BARRA — (Av das Américas, 4 666 — 325-
6487) Sala 1 (270 lugares) Independen-
ce day 16h. 18H40. 21h20 Sala 2 (296lugares) A rocha 16h30. 19h, 21h30 Sa-
Ia 3 (138 lugares) Independence day
15h40. 18h20, 21 h Sala 4 (130 lugares)
Missão impossível 15h30, 17h30. 19h30.
21 h30 Sala 5 (152 lugares): A rocha 16h.
18h30, 21 h

CINE GÁVEA (Rua Marquês de São Vi
cento. 52 274 4532 — 450 lugares)
Gasparzmho. o fantasminha camarada
14h40 Guantanamera 16h30. 18h20,
20h10. 22h

ILHA PLAZA (Av Maestro Paulo e Silva.
400/158- 462-3413) Sala 1 (255 luga
res) A rocha 16h, 18h30, 21 h Sala 2
(255 lugares) Independence day 15h30.
18h10. 20h50

MADUREIRA SHOPPING (Estrada do Por
tela. 222/Lj 301 488-1441) Sala 1
(159 lugares): A volta dc Trinity 15h. 1 7h.
19h. 21 h Sala 2 (161 lugares) Indepen-
dence day 1 5h 10. 17h50, 20h30 Sala 3
(191 lugares): A rocha 16h, 18h30, 21 h
Sala 4 (191 lugares) Independence day
15h30 18h10. 20h50

NORTESHOPPING (Av Suburbana 5 474
592 9430) Sala 1 (240 lugares) Inde-

pendence day 15h30, 18h10. 20h50 Sala
2 (240 lugares) A rocha: 16h, 18h30, 21 h

NOVA AMÉRICA (Av Automòvol Clube.
126) Sala 1 (261 lugares) A rocha
15h30. 18h, 20h30 Sala 2 (240 lugares):
A rocha 15h15. 17h45. 20h15 Sala 3
(260 lugares) Independence day 14h40.
17h20. 20h Sala 4 (185 lugares) A volta
de Trinity 16h20, 18h30. 20h40 Sala 5
(261 lugares) Independence day. 15h.
17h40, 20M20

RIO 0FF-PRICE (Rua General Soveriano.
97/Lj 154 — 295-7990) Sala 1 (205
lugares) Independence day 16h. 18h40,
21h20 Sala 2 (163 lugares) A rocha
16h30. 19h. 21 h30

RIO SUL - (Rua Lauro Muller. 116/Lj 401
542 1098) Sala 1 (160 lugares) Uni

dia para relembrar 14h50, 16h30. 18h10
19h50. 21 h30 Sala 2 (209 lugares) Inde
oendence day 13h20. 16h. 18h40. 21h20
Sala 3 (151 lugares) A ovelha negra 16h
17h40 19M20, 21 h Sala 4 (156 lugares)
A rocha 14h. 16h30, 19h, 21h30

VIA PARQUE (Av Ayrton Senna. 3 000
385 0264) Sala 1 (290 lugares) A rocha

15h30. 18h. 20h30 Sala 2 (340 lugares)
Independence day 15h30, 18h10. 20h50
Sala 3 (340 lugares): Um dia para relern¦
brar 16h20, 18h. 19h40. 21h20 Sala 4
(340 lugares) A rocha 16h, 18h30, 21 h
Sala 5 (340 lugares) Independence day
15h20, 18h, 20h40 Sala 6 (340 lugares)
A ovelha negra 16h. 17h40, 19h20. 21 h

15h40 Denise está chamando 17h30 O
homem mais que desejado 19h.

METRO BOAVISTA (Rua do Passeio, 62
240 1291 952 lugares): A ovelha negra
14h. 15M40, 1 7h20. 19h. 20h40

COPACABANA
ART COPACABANA - (Av NS Copacaba

na, 759 — 235-4895 — 836 lugares) Tieta
do Agreste 14h, 16h40. 19h20. 22h

CONDOR COPACABANA - (Rua Figueiredo
Magalhães. 286 — 255-2610 — 1 043 lu
gares) A ovelha negra 15h. 16h40,
18h20 20h, 21 h40

COPACABANA — (Av N S Copacabana,
801 235 3336 —712 lugares) A rocha
16h30, 19h. 21 h30

ESTAÇÃO CINEMA 1 - (Av Prado Júnior.
281 541-2189 — 403 lugares) Beleza
roubada 15h. 17h10. 18h20. 21h30

NOVO JÓIA -- (Av N.S Copacabana. 680 —
95 lugares) Os amores de Moll Flanders
14h40 Além das nuvens 17h, 19h. 21 h

ROXY (Av N S Copacabana. 945
236 6245) Sala 1 (400 lugares) Inde-
pendence day 16h, 18h40, 21h20 Sala 2
(400 lugares) Independence day 15h40.
18h20, 21 h Sala 3 (300 lugares) Um dia
para relembrar 16h30, 18h10, 19h50.
21 h30.

STAR^OPACABANA - (Rua Barata Ribeiro
502/C — 256-4588 — 411 lugares) Celu
lóide secreto 14h. 16h, 18h, 20h, 22h

I PANEM A/LEBLON
CINECLUBE UURA ALVIM (Av Vieira
Souto, 176 267 1647 77 lugares) Os
amores de Moll Flanders 1 7h, 19h15.
21 h30

LEBLON (Av Ataullo de Paiva. 391
239-5048) Sala 1 (714 lugares) Inde
pendence day 16h, 18h40. 21h20 Sala 2
(300 lugares) A rocha 16h30, 1 9h.
21 h30

STAR IPANEMA - (Rua Visconde de Pirajá.
371 —521 4690 — 412 lugares) Tieta do
Agreste 14h30. 17h, 19h30. 22h

BOTAFOGO
ESTAÇÃO BOTAFOGO - (Rua Voluntários da

Pátrio, 88 - 286 6843) Sala 1 (280 lu
gares): Guantanamera 14h30. 16h20
18h10, 20h. 21h50 Sala 2 (40 lugares) A
comédia de Deus 14h10. 17h, 21 h 10 Ver
Extra Sala 3 (60 lugares) Leni Riefens¦
tahl a deusa imperfeita 14h, 17h20,
20h40

CATETE/FLAMENGO
ESTAÇÃO MUSEU DA REPÚBLICA - (Rua do

Calote, 153 - 245-5477 — 89 lugares) O
corcunda de Notre Dame 13h Entre o
inferno e o profundo mar azul: 14h40 Duas
amigas 16h20 A isca. 18h40 Terra e li
berdade 20h40

ESTAÇÃO PAISSANDU (Rua Senador Ver-
gueiro. 35 — 265 4653 - 450 lugares)
Tieta do Agreste 14h. 16h30, 19h, 21h30

LARGO DO MACHADO (Latgo do Macha-
do. 29 — 205 6842) Sala 1 (835 luga-
res) A ovelha negra 15h, 16h40. 18h20,
20h. 21 h40 Sala 2 (419 lugares) Missão
impossível 15h. 1 7h 10. 19h20. 21h30

SA0 LUIZ (Rua do Catete 307 - 285
2296) Sala 1 (455 lugares) A rocha
16h30, 19h. 21 h30 Sala 2 (499 lugares)
Independence day 16h. 18h40, 21 h20

ODEON — (Praça Mahatma Gandhi, 2
220-3835 951 lugares) A rocha 13I>30
16h. 18h30. 21 h

PALÁCIO (Rua do Passeio, 40 240
6541) Sala 1 (1001 lugares) Indepen¦
dence day 13h. 15h40, 18h20. 21 h Sala
2 (304 lugares) A volta dc Trinity 13h30
15h30. 17h30. 19h30. 21h30

PATHÉ (Praça Floriano. 45 220 3135
671 lugares) Tieta do Agreste 1 3h30.

16h, 18h30, 21 h

TIJUCA
AMÉRICA (Rua Conde de Bontim 334

264 4246 956 lugares) A rocha 16h
18h30. 21 h

ART TIJUCA (Rua Conde de Bonfim. 406
- 254-9578 1 475 lugares) Tieta do
Agreste 15M40. 18h20. 21 h

BRUNI TIJUCA (Rua Conde de Bonlim,
370 — 254-8975 459 lugares): Beleza
roubada 14h30. 16h40. 18h50. 21 h

CARIOCA (Rua Conde de Bonfim, 338
228 8178 1 119 lugares) Independer)
ce day 15h40. 18h20. 21 h

TIJUCA (Rua Conde de Bonlim, 422
264 5246) Sala 1 (430 lugares) A rocha
16h. 18h30. 21(1 Sala 2 (391 lugares) A
ovelha negra 1 6h 1 0. 17h50, 19h30.
21 Hl 0
MFIFR
ART MEIER - (Rua Silva Rabelo, 20
595 5544 845 lugares). Tieta do Agres-
te 16h, 18(1.30. 21 h

CINE-TEATRO DINA SFAT (Rua Manoel
Vitorino. 553 599-7237 - 244 lugares):
Ver Mostra

PARAT0D0S - (Rua Arquias Cordeiro. 350
281 3628 830 lugares) Tieta do

Agreste 15h30. 18h. 20h30

MADUREIRA
GUA

IACAREPA-

ART MADUREIRA — (Shopping Center do
Madureira - 390-1827) Sala 1 11 025
lugares): Tieta do Agreste 15h. 17h30
20h Sala 2 (288 lugares): Tieta do Agres
te 16h 18h30. 21 h

CISNE 1 - (Av Geremário Dantas. 1 207 -
392-2860 800 lugares) A jurada15h30. 19h Drácula, morto mas feliz
17h30, 21 h

MADUREIRA (Rua Dagmar da Fonseca, 54
450 1338) Sala 1 (586 lugares) A

rocha 16h 18h30. 21 h Sala 2 (739 luga
res) Independence day 15h30, 1 8h 10
20h50

CAMPO GRANDE
CISNE 2 (Rua Campo Grande, 200
394 1758 Drive-in) Assassinos ciber
néticos 18h. 20h. 22h

STAR CAMPO CRAN0E (Rua Campo Gran-
do. 880 413 4452) Sola 1 (320 luqa-
res) Independence day 13h30. 16fi Aro-,
cha 18li30. 21 h Sala 2 (320 lugares)-,
Tieta do Agreste 15h30, I8h. 20h30 ^

NITERÓI

CENTRO

MUSICA

ESTREIA
FÁTIMA GUEDES — Teatro Dulcina, Rua Alcin
do Guanabara, 17. Centro (240 4879) 2" a
4 ¦ ás18h30 RS 8

A cantora apresenta o show O grande
tempo".

MARIANGELA MARQUES ABI. Rua Araújo
Porto Alegre, 71. 9° Centro. 2*. às 18h30 Rs
7

Show de musica popular
ÁGUA NA DOCA The Ballroom. Rua Hurnai

là. 110, Humaità (537 7600) Capacidade
500 lugares 2 ', às 22h Couvert a RS 10
Damas grátisParticipação especial dos grupos Molejo.
Araketu. Gera Samba, entre outros

ESTAÇÃO PAÇO (Praça 15 do Novembro.
48 - 64 lugares) Fargo. 14h Ricardo III

RS 10 o consumação a R5 6 Rs 8 (estudantes
de dança)

Com a banda Rio Salsa e o professor
Patrick

PARADIS0 PIANO BAR - Rua Maria Angélica
29, Jardim Botânico (537 2724) 2" a sáb., a
partir das 22h Couvert a RS 30

Show dos cantores italianos Pino Miluccí
e Mafalda Minnozii Participação especial do
pianista Pedrinho Amut

ART PLAZA (Rua XV do Novembro, 8
718 6769) Sala 1 (260 lugares) Beleza
roubada 16h45. 19h. 21H15 Sala 2 (J70
lugares) Tieta do Agreste 161». 18h30. •
21 h

CINE ARTE UFF (Rua Miguel dé Frias. 9 .
620 8080 528 lugares) hMBbtting
Sem limites 17h20, 19h 10. 21 t

0896) 2- e 3*. ás 21 h RS 15 e RS 7.50
(classe). Duração 1 h
;• Drama Jovem indiana fica orfà e vai mo
rar com o tio, mas não ó bem recebida por
ele ¦ '

ÚLTIMOS DIAS

CLÁSSICO
QUINTETO VILLA-LOBOS Sala Cecília Meirv
les. Largo da Lapa, 47. Centro (224 3913)
2*, ás 19h Grátis Distribuição dc ingressos
na bilheteria da Sala uma hora antes da apre-
sentaçâo

Apresontação do Quinteto Obras do Ro
naldo Miranda. Edino Kneger. Villa-Lobos

MACBETH De William Shakospeare. Direção
de Cláudio Torres Gonzaga. Com Adriana
Maia. Angel Palomero e Cláudia Ventura'
Sala Glauce Rocha, da Uni Rio, Avenida
Pasteur. 436/fundos. Urca (541 7694) 2' o
4 \ às 21 h Grátis Atè 4 de setombro

GRÁTIS

CONTINUAÇAO

FESTIVAL DE TEATRO CIDADE DO RIO DE JA-
NEIR0 Machadiano Trôs histórias de Ma
chado de Assis Direção de Guli Fraga Com
o grupo Nós do Morro Teatro Galeria. Rua
Senador Vergueiro, 93. Flamengo (225-
8846) 2". ás 19h30 Grátis

Apresentação da peça e premiaçflo do
Festival

ANDRÉA FRANÇA Night Rio s, Parque do
Flamengo, s n". Flamengo (551 1131) Ca
pacidade 150 pessoas 2 ' a 6-v a partir das
18h30 Sem couvert

A cantora interpreta sucessos da MPB
RIO SALSA Ritmo. Estrada do Joá, 256, São
Contado (327 1021) 2 ás 22h Couvert a

TEATRO

ESTREIA
ÍNDIA TeMo e direção de Almir Ribeiro
Com Aglaia Azevedo Espaço Cultural Sérgio
Pnrto Rua Humaitô. 163. Humaitô (266

HUMOR
MEDITAÇÃO DO RISO E DANÇAS DO CORAÇÃO

Espaço 2. Teatro Villa-Lobos. Avenida
Princesa Isabel. 440. Copacabana (275-
6695). 2'. às 1 9h RS 15 Desconto de 20%
para os 50 primeiros que chegarem

Apresentação da atriz Nilaya *

a
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Veneza. Itália — Reuters

1'UDRO BUTCHIiH
Enviado ospocial

VENEZA FESTIVAL DE#
— Programa- VEMEZAE

mesmo dia. I I I;
apesar da dis- J^jJyjp
paridade de ^ 

-
seus temas, os
filmes Party.
do veterano Manoel de Oliveira, e
Basquial. do estreante Julian Sch-
nabel, apresentados ontem em
competição no Festival de Cinema
de Veneza, acabaram promovendo
um involuntário embate entre o
clássico e o moderno, entre o novo
e o velho.

O português Oliveira, com seus
88 anos, fez um filme clássico, mas
novo pelo menos na forma e no
estilo. 0 americano Julian Schna-
bel, artista plástico moderno debu-
tando atrás da câmera. surpreendeu
com um filme careta.

Enquanto Manoel de Oliveira
continua abusando de enquadra-
rnentos pictóricos (belíssimos) e
diálogos sofisticados (da escritora
portuguesa Augustina Bessa-Luis,
sua colaboradora desde Vale
Abraão), Julian Schnabel realizou
uma biografia por demais ascética
para o seu tema: a vida e a arte

Esse filme, no entanto, teve uma
recepção muito mais calorosa que o
outro, e, por trazer várias caracte-
rísticas de grande apelo (como elen-
co cult, trilha sonora idem e bada-
lado cenário nova-iorquino), pode
levar alguns prêmios. Party dificil-
mente terá as mesmas chances.

"Party nasceu de uma idéia anti-
ga que era discutir o conflito inter-
no entre o masculino e o feminino.
O homem e a mulher são divididos
em partes e não podem separar-se",
explicou o cineasta português, que
pela primeira vez realizou um filme
quase exclusivamente em outra lín-
gua que não a sua.

Contando no elenco com a grega
Irene Papas e o francês Michel Pi-
colli. o diretor encontrou no idioma
francês o denominador comum pa-
ra fazer se entender com seu elenco,
que se completa com os portugue-
ses Leonor Silveira e Rogério Sa-
mora. "Mas é claro que não aban-
donei o português. É a minha lin-

gua. a minha identidade", ressaltou
o incansável cineasta de Os cani-
bois. Ele passou apenas um dia em
Veneza, já que está ocupado com
uma nova produção, com Marcelo
Mastroianni.Leonor Silveira, de Party

Carlos cta Silva

CÂNCER • 21 /6 a 20/7
Dia que valorizará o
seu lado criativo, habi- /53X £tualmente deixado de
lado por sua timidez ou temores injustilicados.
Com isso, vocô terã de conseguir valorizar seu
trabalho e encontrar um ponto ideal de satisla-'çào na vida Intima

GÊMEOS • 21/5 a 20/6 —
Esta segunda-leira /yT) //Vmarca um inicio de pe- J/J Jl f
riodo no qual você terá l/íyV^/X
que mudar hábitos e valores para obter um
resultado mais positivo de sua convivência com
outras pessoas. O momento (avorece muito o
amor e seus sentimentos.

TOURO* 21/4 a 20/5 ___lgppaa^-,
Com a lua em seu sig- "jfo*
no. são bastante tavo- $ü ] /
ráveis as influências KJ i_
que moldam o seu dia. Trabalho bem encami-
nhado e produtivo Começam a se alterar para
melhor as condições de seu relacionamento com
as pessoas que lhe são intimas.

ÁRIES* 21/3 a 20/4 ^—
Dia marcado por in-
tluèncias fortes que di- J<\,*£5
zem de novos cami- Ifea 
nhos para trabalho e negócios. Você, arietino.
terá maior condição de estabelecer rumos mais
compensadores em sua vida. já a partir desta
segunda-leira Use de seu potencial

ESCORPIÃO* 21/10 a 20/11
Hoie, escorpiano. sáo ^>,^-4^vantaiosas as intluén- — J
cias que marcam seu '
dia. especialmente no que diz respeito a trabalho
e negócios Satisfação pessoal que devo ser
repassada nos seus atos. ainda que seja este um
momento complicado na vida intima

LIBRA • 21/9 a 20/10
Disposipôo que valori- ^Ts^rt^s.za e acentua lucros. ZJ ' y £ 7
sorte e dinheiro neste |V —T> Ba
bom inicio de um periodo de amplo tavorecimen-
to a seu favor. Mostre o seu lado participativo
Boas indicapões tratam de seu relacionamento
mais intimo

VIRGEM* 21/8 a 20/9
Agora, virginiano, você A )S rOv
deve ter maior empe- Q JRf
nho em tarelas rotinei-
ras. sem preocupações com vantagens mu,to
grandes. Você há de ter uma boa segunda-feira,
apesar das previsões não mu,to otimistas Bus-
que partilhar a intimidade em família.

LEÃO * 21/7 a 20/8  ,
Quadro típico de um
periodo em que você F5. \
deve buscar maior pru- Vy>t ¦
déncia para seus próprios alos. Não se envolva
excessivamente e mostre preocupação pelo or-
denamento de rotina. Novidades no amor. Sur-
presas que poderão alterar planos

PEIXES* 21/2 a20/3
O quadro astral domi-
nado por Mercúrio
marca este Inicio de |/*^8|çgp£ffflsemana com bons fatores psíquicos e interiores
valorizados o um forte senso de oportunidade,
derivado de raciocínio rápido. Isso registra van-
tagens acumuladas a seu favor.

AQUÁRIO * 21/1 a ?tv?
Uma influência multo N,
positiva deverá preva- ("*[ í* Jcz
lecer e marcar seu dia. q V £5^-—r=Jz~
Novas possibilidades de crescimento em quês-
toes de trabalho ou negócios farão desta, um
momento especial. Há, no entanto, indicação do
instabilidade emocional.

CAPRICÓRNIO* 21/12 a 20/1
O seu dia aslrológico íS
mostra excelente con- L —^ I
dições para levar avan- 
te alguns planos pessoais. Mostre o seu lado
criativo e não deixe que exigências descabidas e
excessivas, partidas de você mesmo, atrapa-
lhem seu dia

SAGITÁRIO * 21/11 a 20/12
Faça. sagitariano. nes-
te inicio de semana. *
uma revelação em con-
ceilos que possam alterar rumos de alguns pon-
tos de sua vida. O momento é propicio o registra,
além disso, boas possibilidades de mudanças
também em seus sentimentos.
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passe; afinal, onde estao eles? nao naquele voo, com toda acompanhados de mogas de no maximo 25 anos - e

certeza. Quando chegasse seria diferente; os paulistas nao lindas. Estava clarissimo que nao eram nem as esposas nem

resistem a uma carioca, todo mundo sabe. as namoradas, apenas o tipo de moga com quern os

Muito bem instalada no hotel, ela 
jomou 

urn longo homens jantam quando vao a Sao Paulo a negocios. Elaj

banho de banheira, com direito a todos os sais e oleos com seus 39 e cheinha de corpo, nao dcvia fazer mesmo o

perfumados que nao costuma usar em casa — para marido §|iesj bebeu urn pouco mais, suspirou e pensou que
nao e preciso — se vestiu no capricho e desceu para o bar. hom 

janlar_ Conhccia de home alguns restaurantes
Tinha chegado a hora de mostrar com quantos paus se laz fam0S()S 

da 
| 
jj| mas m-l0 lin| M se eram longe ou

umacanoa. do hotel e para tomar um taxi, sei la. Ah, estava
O bar do hotel, sombrio c vazio, nao era bem o que ela (a n|r por ali mesmo.

havia imaginado, mas tambem eram so seis e meia. Pediu

um Iquetei de ilmpag, I - doce c com uma cercjll § ° ¦» ™>s um restimrante de Hotel; ;

dentro — e ficou ouvindo o pianisla tocar. a mclancolia nestes locais e sempre enoime, e sempre^

A traigao 
gl: 

k).1JN? # 
JM' rfQ 

-

anunciada kJ/F 

4 J 

1

Ela nao- tinha queixas do marido. mas tambem nao \ '

passava por sua cabe^a — nem uma vezinha que fosse — se / 
J 

N\ 
A O" 

*'• 
j \C \ / \

gostava dele ou nao. se seria mais ou menos fcliz sem ele. '/' 
ym*/*'/ " 

'¦$ 
/ \^Ai /.• W / 

\

casamento ia bem, para a felicidade da familia. Ate que um  
yf \

dia uma boa amiga contou tudo que ele aprontou pela vida ff y \
afora, e que alias nao foi pouco: ela aproveitou a deixa ,-:v J J'Vj/ (. k* yr f j
resolveu se vingar. I / y /"¦

Olhou em volta mas os amigos do marido a viam como -—•''' \/^ $ iff*liirin
se ve uma irma ou uma cunhada — feia e sem o menor , w A

interesse — e nunca passou pela cabeM de nenhuni deles u , ,•

que ela fosse uma mulher de came e osso. I menos ainda Quantas vezes lonhou com uma cena dessas: so/.inha perfeitamente igual. 1 ara fazer a nmderna e libei adj:ped i

que fosse mais de carne do que de osso. Com a traigao num bar. apareceria latalmente um homem maravilhoso- uma garrala de vinho e agora la estava com um piato de

cuidadosamente planejada. inventou que tinha de passar Mumphrey Bogart. no ininimo - por tras dela, com camaroes acompanhados de arroz selvageniic^ o coiagao

dois dias em Sao Paulo - a trabalho - § ja no aeroporto, isqucjro ja aceso para Pender sen cigarro. o que seria "Rei tadg 1 >nha 
g 

dado mal, c a culpa 
| 

ad o c

comegou a ciada, so que os homens pareciam estar apelas o inicio de um romance daqueles inacreditaveis. naquela hord evia es ai nui < c

pensando em tudo menos em conquistas. se no final da noite ele exigisse que ela largasse o marido ausencia.

Alguns falavam no celular sem parar, outros liam rela- QS IJ fi<|r com e|c para senipre? Abriu o mago. Pegou a chavc-Sllbiu- enlrou 110 cluarl°-tirou a 
|0UPa'

torios extensos, outros cochilavam com a boca aberta. Mas Q 
|ggg 

M M 
gtfor(g a0 g,||L q homem deitou-se na cama imensa e se sentiu mais so do que

onde estavam aqueles executivos miavilhosos que apare- nririvi|hos| 
i 

nunca.

eera Igundo 
drink e u„s casa,J Lam chcgando: I «4| q«c 

§ 
M & "f «**<*>> *> 

faerea, esbanjando charnie, lechanclo negocios aitissim , ,h . sohretudo buando nao consumado.
mas com os olhos sempre atentos a qualquer mulher que alguns ate poderiam dar um certo pe. mas estavam todos

I Promogao: o JB leva voce aos Alpes Suigos. 

IkC

concomir escreva uma frase criativa sobre a sua prefercncia entre qucijo ou chocolate sui?o. qUC 0 SCI de filmagem foi desmoiltado. 0 rCCIl- 
^lg' ^tm,nnil\-stVscnUIIKl a afiptaCUO paraOs cupons para concorrcr serSo publicados nas edipScs do JD. cOIltrO da eqilipC tccilica e doS UtOrCS COlll as . . '' 

, r> <»fi:IT/,ir o tJ dlihO autor da melhor frase ganhara uma v.agem a Suiqa com d.reito a acompanhanie. Inclui passapens acreas td.Vvol.a para os 
transformou HUIlia 35 Capitulos do rOIlianc| DOM I W < '

Alpes na classe executiva. csladias pagas em Zurique (duas noiles com cafe da manha no Dolder Grand Hotel) e em Gcncbra £1 
JomCo a bS de HlUsica C fcgOS de "laridoS, OUtfO rOHKUKC de JorgC Amado qUC

(duas nones no Hotel du Rhone), a,6m de RSI .000,00 caso o vencedor seja assinante do JB U COm d XUO J^bana^t mUSWJ ClOgOS^ TV Giobo.
O venccdordevera ter a disponibilidade de viajar at6 31/12/96. artlilUO. Varias KomblS lOtdUaS¦ ill. lliorauoas ¦
As dcspcsasdepassaporte,visto.taxasdecmbarquc,tras!adocalimcnta(;aocorTcrao por conla do vcnccdorcscu acompanhanie. (j0S OlltrOS povoados chegavaill a pra^a. AlgUllS Muita COtsa milCtOU CIll I lUKlO. Oc| IS
A premiagao c intransfcrive! c o vencedor tcra 90 dias da data da divulgagao do rcsultado para rcclamar o seu premio Caillinharam atC dllCO qililomctros para VCr I it'- Til'td (ll) Agl'CSte. O comercio ICChadO dliranlC
Somen* serao vilidas as cartas recebidas com o cupom P^hido ate o dm 14/09/96 Resu'mdo: Ajg je Ljma< 79 anos, chegOU quatrO mcses para dar O silendo absoluto no SCt

,10,eisofti, world cavalo. vcstidocom terno e chapeu do mesmo de filmagem
Esta promKao e decarater rccrcativo e cultural conforme item 11 do artigo 3 da Lei 5768 de 20'12/71 enaopossui vinculo de compra tcffilO. A tela llCOU peqUCntt para as CCrUl lie CStreia. todos CStdVjm COlll dS lOJUS CStaVdm

cinco mil pessoas que aguardavam o inicio da lotadas. "Pieado e o bcr$o da cultura . aisse."precncha 
este cupom e cm-ie para: Jomal do Brasil - Av Brasil,500/sala 429 - S3o Crist6vao - Rio dc Janeiro - CEP: 20949-900 projeQaO. Cllipolgado. O prefeitO Joao Pimenlel. Ele quer

j Frase  "Agora vamos assistir ao filme".'disse Soma transformar o pequeno povoado num een.ro de
I Nome;  Rnlp ao mierolone. As lu/es da praga se apaga- atraeao turisticH e espera que a proiec a U(

J Fndcrcco:  ~ietune 
rain e apenas a lua cheia iluminou a multidao. personagem Aseanio. secretar 10 da 11eleituh dt

1 ldadc— 71^*  que aos poueos. sileneiou. Por mais rapida que Santana dp Agreste, saiftda tela. Gs do
voce_e_ass,n_ame_do JB_s,m(_) Na_on_ ,"osse 

a Ct£a. cada figurante era .dcntificado pelo mundo intciro ainda vao deseobnr .Mo aqu. .

swissair^7 'TTtFJeadwgHotelsoftMWoiW j 
nome. Mas Soma Braga sempre sera Tiela para a declaron
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Picado. Bahia — Aristidos Alves
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'Tieta' 

reúne 5 mil

em 
praça 

de Picado

Diretor cumpre promessa feita à população e

exibe o filme acompanhado de Jorge Amado

?acá Diegues ,.3^Sí Amad<^í Sônia Brw durante a proj^o do f„n.e, „ue a,ra,u «gu.an.es como C» dos Santos (abaixo)
lí, X ^r-TJriMMlâ^eWB V!9Sn ¦¦¦¦¦ -

MARCIA liOMI S
PICADO. BAHIA — Na

ultima sexla-teira. o maree-
neiro baiano! Cosme dos
Santos. 73 anos. aeordou ee-
do e mandou passar a sua
melhor roupa porque aquela
noite seria muito especial.
Às 19h vestiu-se. ajeitou o
inseparável chapéu de couro
e foi para a praça de Picado,
um pequeno povoado no in-
lerior da Bahia, de onde ele
nunca saiu. Sentado num
bancò diante da tela de cine-
ma armada na praça, ele se
viu pela primeira vez no fil-
me Tida do Agreste, de Ca-
cá Diegues. "Nunca vou me
esquecer disso", repetia,
emocionado. Os olhos cu-
riosos passeavam pela tela e
pelos convidados, entre eles a atriz Sônia Braga
— estrela da produção — e Jorge Amado, que
estava assistindo, pela primeira vez, ao filme
inspirado em seu livro homônimo.

A estréia de Tieta do Agreste no povoado
escolhido para cenário do filme foi uma promes-
sa do diretor Cacá Diegues. Depois de um ano
que o set de filmagem foi desmontado, o reen-
contro da equipe técnica e dos atores com as
pessoas simples de Picado se transformou numa
festa com direito a banda de música e fogos de
artificio. Várias kombis lotadas de moradores
dos outros povoados chegavam á praça. Alguns
caminharam ate cinco quilômetros para ver I ie-
tu. Rodolfo Aires de Lima, 79 anos, chegou a
cavalo, vestido com terno e chapéu do mesmo
tecido. A tela ficou pequena para as cerca de
cinco mil pessoas que aguardavam o inicio da
projeção."Agora vamos assistir ao filme", disse Sônia
Braga ao microfone. As luzes da praça se apaga-
ram e apenas a lua cheia iluminou a multidão,
que. aos poucos, silenciou. Por mais rápida que
fosse a cena. cada figurante era identificado pelo
nome. Mas Sônia Braga sempre sera 1 ieta para a

população de Picado. "Pedi

a Tieta um gravador peque-
no. Quero gravar as brigas
daqui de Picado para depois
ninguém ser chamado de
menliroso". disse Cosme
dos Santos. A confusão nu ¦
sua cabeça era tanta que um '

dia interrompeu uma cena
zangado porque ouviu Tieta
falar um palavrão. 

"Nao

gostei daquilo, mas depois
me explicaram que não era
ela", lembrou, ao rever a ce-
na sem a sua interferência.

Há poucos meiros dele.
Jorge Amado assistiu ao lil-
me acomodado num eontor-
tável sofá ao lado da mu-
lher, a escritora Zélia Gat-
tai. "Gostei muito", disse
com a emoção controlada

por medicamentos. Ele ainda se recupeia de uma
crise de angina agravada por dois enfartos e um
edema pulmonar. 

"Hcamos muito emocionados

quando vimos aquela gente simples aplaudindo
Jorge com muito respeito. Se nós ja respeitava-
rnos Cacá Diegues como homem de cinema,
agora nos convencemos de que ele é uma pessoa
magnífica", disse Zélia Gattai. O escritor Dias
Gomes terminou esta semana a adaptação para
35 capítulos do romance Dona Flor e seus dois
maridos, outro romance de Jorge Amado que
será exibido pela TV Globo.

Muita coisa mudou em Picado, depois de
Tieta do Agreste. 0 comércio fechado durante

quatro meses para dar o silêncio absoluto no set
de filmauem agora colhe os Irutos. Na noile de
estréia. Iodos estavam com as lojas estavam
lotadas. "Picado é o berço da cultura", disse,
empolgado, o prefeito João Pimentel. Ele quer
transformar o pequeno povoado num centro de
atração turística e espera que a profecia do

personagem Ascánio. secretario da Pieleíuiia de
Santana do Agreste, saia da tela. "Os turistas do
mundo inteiro ainda vão descobrir isto aqui .
declarou.

JORNAL DO BRASIL

A traição

anunciada

Ela não tinha queixas do marido, mas também ríao

passava por sua cabeça — nem uma vezinha que tosse — se

uostava dele ou não. se seria mais ou menos feliz sem ele. O

casamento ia bem, para a lelicidade da família. Até que um

dia uma boa amiga contou tudo que ele aprontou pela vida

afora, e que aliás não foi pouco; ela aproveitou a deixa e

resolveu se vingar.
Olhou em volta mas os amigos do marido a viam como

se vê uma irmã ou uma cunhada — feia e sem o menor

interesse — e nunca passou pela cabeça de nenhum deles

que ela fosse uma mulher de carne e osso. e menos ainda

que fosse mais de carne do que de osso. Com a traição

cuidadosamente planejada, inventou que tinha de passar
dois dias em São Paulo — a trabalho — e, ja no aeroporto,

começou a caçada, só que os homens pareciam estar

pensando em tudo menos em conquistas.

Alguns falavam no celular sem parar, outros liam rela-

tórios extensos, outros cochilavam com a boca aberta. Mas

onde estavam aqueles executivos maravilhosos que apare-

cem nos comerciais de televisão pra la e pra ca na ponte
aérea, esbanjando charme, fechando negócios altíssimos

mas com os olhos sempre atentos a qualquer mulher que

passe; alinal, onde estão eles? não naquele vôo, com toda a

certeza. Quando chegasse seria diferente; os paulistas nao

resistem a uma carioca, todo mundo sabe.

Muito bem instalada no hotel, ela tomou um longo

banho de banheira, com direito a todos os sais e óleos

perfumados que não costuma usar em casa — para marido

não é preciso —, se vestiu no capricho e desceu para o bar.

Tinha chegado a hora de mostrar com quantos paus se faz

uma canoa.

O bar do hotel, sombrio e vazio, não era bem o que ela

havia imaginado, mas também eram só seis e meia. Pediu

um coquetel de chMmgni — doce e com uma cereja
dentro — e ficou ouvindo o pianista tocar.

acompanhados de moças de no máximo 25 anos — e

lindas. Estava claríssimo que não eram nem as esposas nem

as namoradas, apenas o tipo de moça com quem os

homens jantam quando vão a São Paulo a negócios. Ela.

com seus 39 e cheinha de corpo, não devia lazer mesmo o

tipo deles; bebeu um pouco mais, suspirou e pensou que

seria bom jantar. Conhecia de nome alguns restaurantes

famosos da cidade, mas não tinha idéia se eram longe ou

perto do hotel, e para tomar um táxi, sei lá. Ah. estava

cansada, ia ficar por ali mesmo.

Não há nada mais triste do que um restaurante de hotel;

a melancolia nestes locais é sempre enorme, e sempre

Quantas vezes sonhou com uma cena dessas: sozinha

num bar. apareceria fatalmente um homem maravilhoso —

Humphrey Bogart. no mínimo — por trás dela, com o

isqueiro já aceso para acender seu cigarro, o que seria

apenas o início de um romance daqueles inacreditáveis. E

se no final da noite ele exigisse que ela largasse o marido e

os filhos para ficar com ele para sempre? Abriu o maço.

tirou o cigarro e pediu iósforos ao garçom. O homem

maravilhoso, nada.

Tomou um segundo ilriiw e uns casais fpram chegando;

alguns até poderiam dar um certo pé. mas estavam todos

perfeitamente igual. Para fazer a moderna e liberada, pediu
uma garrafa de vinho, e agora lá estava com um prato de

camarões acompanhados de arroz selvagem e o coraçao

apertado. Tinha se dado mal. e a culpa era do marido, que
naquela hora devia estar numa ótima, comemorando sua

ausência.

Pegou a chave, subiu, entrou no quarto, tirou a roupa,

deitou-se na cama imensa e se sentiu mais só do que

nunca.

E pensou que não há nada mais melancólico do que o

adultério — sobretudo quando não consumado.


