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Candidatos

0 voto nulo pregado por importantes lideranças do
PT e do PDT começa a preocupar os candidatos que
no
passaram ao segundo turno das eleições municipais
Rio de Janeiro, Luís Paulo Conde, do PFL, e Sérgio
Cabral Filho, do PSDB. Os dois candidatos têm razões
de estarem inquietos: os partidos de esquerda alcançaram quase 30% dos votos dos cariocas com 95% das

Rio

no

nulo

voto

temem

urnas apuradas até agora. Luís Paulo Conde acha que o
voto nulo nega a democracià representativa e vai tentar
provar que sua candidatura é a única que pode unir
todos os segmentos da sociedade. Cabral Filho, que
teve o apoio decisivo do PT para se eleger presidente
da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, espera
contar mais uma vez com o voto da esquerda. (Página 3)

Quem vai salvar o
Fluminense?
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A crise no Fluminense tem
solução? Jogadores, dirigentes
e a torcida contam suas
aflições e apontam saídas.
Um orgulho do clube é o
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futebol feminino, que
conta com a atriz e
musa Susana
Werner (foto).
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Paulo Nicolella
Waly Salomão
entrevista
nH $ m

Maria Bethânia
Waly Salomão conversa com
Maria Bethânia e revela detalhes
da vida da cantora pouco
conhecidos, como o hobby de
fazer jóias, o pavor de trovoadas
e a mania de manter teias de
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aranha em casa.
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ao (E) terá Júnior Baiano como novo companheiro de zaga na marcação a Edmundo

Emprego

clássico

fazem

com

Nova Iorque — Maria José Lassa

Flamengo

e

Vasco

GUIA CLUBE JB
Encartado nesta edição o Guia
Clube JB, com promoções e
descontos para assinantes no
mês do Dia da Criança.

três

atrações
Baiano, formando dupla com
Ronaldão. Além disso. Bebeto também fará sua primeira
partida contra o ex-elube.
Nas Laranjeiras, por temer
revolta dos torcedores, o Fluminense, cm crise, enfrentará
Atlético Mineiro, às 16h.
com reforço policial. No Autódromo de Jacarepaguá. a
atração é o GP de Motociclismo, 14a etapa do Campeonato Mundial, a partir das
lh30. (Páginas, de 33 a 38)

Vasco c Flamengo revivem
hoje no Maracanã, a partir
das 17h. um dos clássicos de
maior rivalidade do futebol
brasileiro, com a promessa de
muita emoção e pelo menos
três atrações. No Vasco, Edmundo se diz muito motivado
para enfrentar pela primeira
vez no Maracanã o Flamengo, onde não conseguiu brilhàr no ano passado. Na
equipe rubro-negra, uma novidade: a reestréia de Júnior

tem

Redação

O que
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Sobrevivente

maior

que
Com as primeiras provas
de habilidade especifica para
os cursos de Arquitetura c
Urbanismo, Desenho Industrial, Artes Ambientais e Cênicas, Escultura, Gravura,
Artes Plásticas, Desenho e
Música — todos da Universidade Federal do Rio de Janeiro —, começa hoje a maratona de exames de Vestibular para as principais uni-

hoje

versidades do estado. Este
ano, o concurso será marcado pelo aumento da importância das provas de Português e Redação, o que facilitará o desempenho de alunos
com maior capacidade de
concentração. Como se repete há 20 anos, o curso mais
procurado é o de Medicina,
com média superior a 30 candidatos por vaga. (Página 30)

Ex-mulher
Lutero

de

nega

espionagem
Localizada pelo JB. a alemã Ingborg
Tan Haelí, ex-mulher de Lutero. filho
de Getúlio Vargas, nega ter sido espiã
nazista no Brasil. (Páginas 1 c 2)
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"O eleitor
ingênuo
descansou da
ressaca certo de
que vivia longe de
Estocolmo."
(Página 12)

de

César
Chance

chegaram

a

vida

aumenta

em crianças prematuras
As novas tecnologias estão aumentando as chances de sobrevivência dos
bebês que nascem prematuros. Os casos são freqüentes. Entre 7% c 11% das
crianças no Estado do Rio nasceram antes do tempo. Hoje, já é possível
salvar crianças com menos de 400 gramas e graves problemas de saúde. Mas
as clinicas também estão investindo em serviços de assistência aos pais, tanto
durante o tratamento quanto depois que a criança recebe alta. Em Brasília,
um médico inventou um aparelho portátil que fornece oxigênio na dose certa
para os bebês. (Página 24)
MEMÓRIA—A geriatra Carta Frohmüller desenvolveu um programa de
exercidos para ajudar os idosos a manter a memória em forma. São atividades
para aumentar a atenção e a capacidade de associar idéias. (Página 25)
AIDS — As mulheres casadas entre 18 e 40 anos são o grupo onde a
contaminação pela Aids mais cresce. Um dos efeitos disso é o aumento nos
índices de transmissão da doença para os recém-nascidos. Um estudo do
Hospital dos Servidores do Estado revela que o número de gestantes com
Aids cresceu 200% em apenas três anos.

a

cidade

As milhares de obras que
a prefeitura espalhou pela
cidade nos últimos tempos
não livraram do abandono
boa parte do subúrbio, onde os bairros de Engenheiro
Leal. Tomás Coelho e Cavalcanti continuam sem infra-estrutura básica, como
saneamento, boa iluminação e ruas asfaltadas. Nes-

de

ses locais, a linha férrea divide regiões e marca a diferença entre os investimentos em obras públicas e a
espera interminável pela
instalação de um poste de
"Vivo
no bairro mais
luz.
do
Rio", reclama
esquecido
o aposentado Dari Amanso, há 62 anos morador de
Tomás Coelho. (Página 28)
i

detetives

O depoimento de um sobrevivente da chacina da Candelária pode dar novo rumo ao caso. A testemunha reconheceu três policiais civis como co-autores das mortes de
oito menores de rua. Os acusados
não apresentaram álibis para a noite do crime, mas não foram indiciados. Na época, o chefe da investigação, Wilson Machado Ve"firme"
o depoilho, considerou
mento. Já aposentado, o delegado
diz agora que as revelações da testemunha deixaram a desejar. (Pág. 32)
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julga
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Vestibular

peso

Obras

de

mercado de trabalho
Lei — O governo está preparando proNegócio — É preciso cuidado na
franquia.
uma
de
da
escolha
hora
jeto de lei para promover o crescimento
do emprego formal no país através da
Descubra as vantagens c desvantavocê
se
redução de encargos trabalhistas.
e
confira
opção
dessa
gens
tem o perfil para abrir um negócio
Financiamento — Serviço com
as linhas disponíveis no BNDES para
próprio.
Profissões — As carreiras cm alta
empresas cm processo de reestruturação
c em baixa, os cursos de reciclagem para
c os programas de reciclagem para os
executivos c a tabela com oportunidades
demitidos.
de estágios.
Debate — Os economistas José MárFinanças — A reviravolta do mercio
Camargo c Edward Amadco, da
cado financeiro depois da queda da inespecialistas na análise de emPUC/RJ,
fiação. O que os ex-executivos estão faapontam alternativas c
c
salário,
do
operador
do
prego
zendo agora e o modelo
levantam interrogações sobre o futuro.
ano 2000.

da
no

há

ACM quer

bom

senso em SP
O senador Antônio Carlos Magalhães
aconselha o governo a agir com sensatez
no 2a turno das eleições, principalmente
em São Paulo. Trocando em miúdos,
isso significa que o governo deve manter
a neutralidade, visando as futuras
alianças na hora de mudar a
"Se o
Constituição.
governo não for
sensato, vamos ter dificuldades de
inserir a reeleição na Constituição." O
senador baiano ganhou, pela primeira
vez, uma eleição direta para a Prefeitura
de Salvador. No alto da vitória,
"quem não
surpreende ensinando que
tiver humildade não aprende as lições que
os fatos políticos ensinam". (Página 14)

Cientologia
A seita de origem americana
Igreja da Cientologia está sendo
julgada num rumoroso processo
movido cm Lyon, na França, pela
viúva do engenheiro Patrick Vic,
que se matou aos 31 anos cm
desespero por não poder pagar
as dívidas contraídas com a organização. Com 11 milhões de adeptos no mundo — entre eles estre
Ias hollywoodianas como Tom
Cruise e John Travolta —, a seita
chega a cobrar USS 11 mil por
"cura
de purificação". (Pág. 21)
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Candidatos

do
0 voto nulo pregado por importantes lideranças
candidatos
os
que
a
preocupar
PT e do PDT começa
das eleições municipais no
turno
segundo
ao
passaram
e Sérgio
Rio de Janeiro, Luis Paulo Conde, do PFL,
razoes
tem
Cabral Filho, do PSDB. Os dois candidatos
de estarem inquietos: os partidos dc esquerda_alcança99.1 /o das
ram quase 30% dos votos dos cariocas com

Rio

no

nulo

voto

temem

urnas apuradas até agora. Luís Paulo Conde acha que o
voto nulo nega a democracia representativa e vai teíitar
unir
provar que sua candidatura é a única que pode
Filho,
Cabral
sociedade.
da
que
todos os segmentos
teve o apoio decisivo do PT para se eleger presidente
da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, espera
contar mais uma vez com o voto da esquerda. (Página 3)

Quem vai salvar o
Fluminense?
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A crise no Fluminense tem
solução? Jogadores, dirigentes
e a torcida contam suas
aflições e apontam saídas.
Um orgulho do clube é o
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futebol feminino, que
conta com a atriz e
musa Susana

>¦ tv w>
¦%^»~- / 9^^^Hk^aSiIw7«T
•
-iV»i

A

Werner (foto).
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entrevista
Maria Bethânia
Waly Salomão conversa com
Maria Bethânia e revela detalhes
da vida da cantora pouco
conhecidos, como o hobby de
fazer jóias, o pavor de trovoadas
e a mania de manter teias de
aranha em casa.
PÁGINAS
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heuemihb
Encartado nesta edição o Guia
Clube JB, com promoções e
descontos para assinantes no
clube
rami™ do clube
lichelo a camisa
de Bebeto
tlnmengo e ganhou
no Flamengo
gauhau cie
^ISrSTmr^
/in* ao
O surfista tricampcãã Ton Currenfoi

com

Emprego

Ronaldào. Bebeto também
fará sua primeira partida contia o ex-clube. Nas Laranjeiras. o Fluminense cm crise
enfrentará o Atlético Mineiro,
às I6h. com reforço policial.
Ontem o Botafogo empatou
por l a l com o Internacional
em Porto Alegre. No Autódromo de Jacarepaguá. a
atração ò o GP de Motociclismo. 14'' etapa do Campeonato Mundial, a partir das
I Ih30. (Páginas dc 33 a 38)

Vasco I Flamengo revivem
hoje no Maracanã, pelo Campconâtò Brasileiro, a partir
das 17h. um dos clássicos de
maior rivalidade do futebol
carioca, com três atrações. No
Vasco. Edmundo se diz muito
motivado para enfrentar pela
primeira vez no Maracanã o
Flamengo, onde não conscguiu brilhar no ano passado.
Na equipe rubro-negra. Júnior Baiano faz a sua reestreia. formando dupla com

de

Sobrevivente
Redação

tem

Vestibular

começa hoj
que
versidades do estado. Este
Com as primeiras provas
ano. o concurso será marcade habilidade especifica para
do pelo aumento da imporos cursos dc Arquitetura e
tância das provas de PortuUrbanismo. Desenho Industirial, Artes Ambientais e Ceguês e Redação, o que facilitará o desempenho de alunos
nicas, Escultura, Gravura,
com maior capacidade dc
Artes Plásticas, Desenho c
—
concentração. Como se repetodos da UniverMúsica
te há 20 anos. o curso mais
sidade Federal do Rio dc Ja—.
começa hoje a maprocurado é o dc Medicina,
neiro
com média superior a 30 canratona dc exames de Vestididatos por vaga. (Página 30)
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de Getúlio Vargas, nega ter sido espia :
nazista no Brasil. (Páginas le 2)
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cidade

As milhares dc obras que
a prefeitura espalhou pela
cidade nos últimos tempos
não livraram do abandono
boa parte do subúrbio, onde os bairros de Engenheiro
Leal, Tomás Coelho e Cavalcanti continuam sem infra-estrutura básica, como
saneamento, boa iluminaçào e ruas asfaltadas. Ncs-

ses locais, a linha férrea divide regiões e marca a diferença entre os investimentos cm obras públicas c a
espera interminável pela
instalação de um poste dc
"Vivo no bairro mais
luz.
",
esquecido do Rio reclama
o aposentado Dari Amanso. há 62 anos morador de
Tomás Coelho. (Página 28)

de

vida

detetives

O depoimento de um sobrevivente da chacina da Candelária podc dar novo rumo ao caso. A testemunha reconheceu três policiais civis como co-autores das oito mortes. cm julho de 1993. Os detetives
acusados não apresentaram álibis,
mas não foram indiciados. Argumentando que houve falha na investigação. o advogado Alberto
Louvera. que defende o soldado
Marco Aurélio Dias Alcântara, réu
confesso da chacina, deve pedir
nova apuração do caso. (Página. 32)
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L#| — O governo está preparando proNegócio — É preciso cuidado na
franquia.
uma
jeto dc lei para promover o crescimento
hora da escolha dc
do emprego formal no pais através da
e
desvantavantagens
Descubra as
redução de encargos trabalhistas.
se você
gens dessa opção e confira
tem o perfil para abrir um negócio
Financiamento — Serviço com
as linhas disponíveis no BNDES para
próprio.
Proflufitt — As carreiras em alta
empresas em processo de reestruturação
c cm baixa, os cursos de reciclagem para
e os programas de reciclagem para os
executivos e a tabela com oportunidades
demitidos.
de estágios.
Debate — Os economistas José MãrFinanças — A reviravolta do merCamargo e Edward Amadco. da
cio
cado financeiro depois da queda da inespecialistas na análise de emPUC/RJ.
Ilação. O que os ex-executivos estão faprego e salário, apontam alternativas e
zendo agora c o modelo do operador do
levantam interrogações sobre o futuro.
ano 2000.

atrações

três

há

O que

clássico
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1^

Nova lOfQUB — Mario Jos6 Lossa
-Fl—1—BifiT
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Vasco
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em crianças prematuras
As novas tecnologias estão aumentando as chances de sobrevivência dos
das
bebês que nascem prematuros. Os casos são freqüentes. Entre 7% e 11 %
é
Hoje.
do
tempo.
possível
antes
já
nasceram
Rio
do
Estado
crianças no
salvar crianças com menos dc 400 gramas c graves problemas de saúde.»ias
as clinicas também estão investindo em serviços de assistência aos pais. tanto
durante o tratamento quanto depois que a criança recebe alta. Em Brasília,
um médico inventoü um aparelho portátil que fornece oxigênio na dose certa
para os bebês. (Página 24)
MEMÓRIA — A geriatra Caria Frohmüller desenvolveu um programa de
exercidos para ajudar os idosos a manter a memória em forma. São atividades
idéias. (Pjgwa .5)
para aumentar a atenção e a capacidade dc associar
AIDS — As mulheres casadas entre 18 e 40 anos são o grupo onde a
contaminação pela Aids mais cresce. Um dos efeitos dis^o e o aumento nos
índices de transmissão da doença para os recém-nascidos. Um estudo do
Hospital dos Servidores do Estado revela que o número de gestantes com
Aids cresceu 200% cm apenas trés anos. (Pagina 26)

ACM

quer

bom

senso em SP
O senador Antônio Carlos Magalhães
aconselha o governo a agir com sensatez
no 2o turno das eleições, principalmente
em São Paulo. Trocando em miúdos,
isso significa que o governo deve manter
a neutralidade, visando as futuras
alianças na hora de mudar a
"Se o
Constituição.
governo não for
sensato, vamos ter dificuldades de
inserir a reeleição na Constituição. O
senador baiano ganhou, pela primeira
vez, uma eleição direta para a Prefeitura
de Salvador. No alto da vitória,
"quem não
surpreende ensinando que
tiver humildade não aprende as lições que
os fatos políticos ensinam". (Página 14)

Igreja

da

Cientologia
A seita de origem americana
Igreja da Cientologia está sendo
julgada num rumoroso processo
movido cm Lyon, na França, pela
viúva do engenheiro Patrick Vic,
cm
que se matou aos 31 anos
não
desespero por
poder pagar
as dividas contraídas com a organizaçâo. Com 11 milhões de adeptos no mundo — entre eles estre
Ias hollywoodianas como Tom
—. a seita
Cruise e John Travolta
chega a cobrar USS 11 mil por
"cura de
uma
purificação". (Pág. 21)
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Serra

volta

opta

ao

pela

Senado

t Tma semana no exterior em companhia da filha que
U estuda em Boston é o tempo que o senador José Serra
dará a si mesmo antes de retomar seu mandato no Senado,
depois de viver os cinco meses mais decisivos de sua carreira
"Meu futuro é eleitoral", diz.
política.
Recusa-se, no entanto, a raciocinar com tanta antecedência sobre a candidatura ao governo de São Paulo em
1998. A hora agora é de pesar e medir tudo o que aconteceu
do momento em que decidiu deixar o Ministério do Planejumento para se canditatar à Prefeitura de São Paulo, até a
derrota que o excluiu do segundo turno.
"Minha vida está dividida entre antes e depois dessa
campanha", resume, deixando no ar o significado exato
dessas palavras. Só faz questão de ressaltar que o sentido é
— pelo menos ao ponto de
positivo, não encerra mágoas
—
ressentimentos. Mas
nem
traz
embutidos
elas
falar sobre
"Aprendi
a jogar melhor politicamencarrega uma certeza:
te. Acho que tive posições ingênuas que a partir de agora
dificilmente se repetirão."
Não é possível detectar um sinal, tênue que seja. de
arrependimento em José Serra pela decisão de deixar o
Ministério. Tanto que. com a mesma amizade que sempre
teve por Fernando Henrique, tomando muito cuidado para
não suscitar interpretações errôneas nem querer parecer
agressivo. Serra dirá ao presidente que está decidido a não
voltar ao Ministério, qualquer que seja o cargo.
Serra também rejeita provocações para atribuir culpas
"Ê tal história do
a
gato que comeu o canário:
pela derrota.
comeu porque estava com fome, porque a porta da gaiola
estava aberta, porque a gaiola estava ao seu alcance, porque
o canário estava dormindo, porque gato gosta de comer
canário. Todas essas razões são verdadeiras e a soma delas
explica o fato."
O senador é. de fato, tudo menos uma vitima nessa
história. Foi pressionado, isso é certo, mas a decisão de sair
do Ministério do Planejamento foi exclusivamente dele.
Sabia perfeitamente que sem o apoio do PFL e do PMDB a
vitória seria dificílima e já dizia isso no dia mesmo do
anúncio da candidatura.
A derrota, amarga, não há dúvida, jamais foi uma hipótese desconsiderada.
O transcorrer da campanha mostrou, no entanto, que
por mais sozinho que tenha
ficado José Serra — na véspeSe não tivesse
ra da eleição circulou pela peaceitado
riferia da cidade até o fim da
disputar, Serra
tarde acompanhado apenas
hoje seria
do senador Romeu Tuma. do
responsabilizado
PSL —. ele sai dela dono de
um bom cacife político e com
pelo avanço do
altíssimo saldo credor.
malufismo
Não há uma única acusaçào que o PSDB possa dirigir a Serra na busca das razões
pela derrota. Foi ao sacrifício sem terra firme por baixo dos
pés. enfrentou de cara as tormentas internas do partido e da
campanha em que se faziam criticas abertas ao estilo do
candidato.
Serra, em nenhum momento, nem quando gente graúda
queria abandonar a guerra, baixou a guarda nem fez concessões ao derrotismo. Confrontou o malufismo permitindo
mesmo que o PT se mantivesse dentro do figurino bemcomportado que escolheu para se apresentar ao eleitorado.
Manteve a esperança na vitória até o último dia da
campanha. Perdeu, mas meteu medo em Paulo Maluf. que.
quando as urnas fechavam na quinta-feira, reconhecia:
"Ganhei
o que queria, o segundo turno com a Erundina."
No particular, o prefeito dizia naquele dia que se Serra
tivesse podido contar com empenho partidário, o jogo teria
sido muito mais duro.
Uma coisa é certa: se não tivesse aceitado disputar, hoje
seria acusado pela derrota tucana. que viria de qualquer
maneira. Seria apontado, pelo seu próprio partido, como o
responsável pelo crescimento do malufismo. Desse mal.
agora, já não morrerá.
Da mesma forma, ninguém pode acusá-lo de falta de
lealdade. Durante a campanha, ouviu calado o adversário
responsabilizá-lo por políticas federais das quais ele. como
ministro do Planejamento, sempre divergiu.
Analisando recentemente a decisão de Serra. Fernando
Henrique disse que talvez ele próprio não aceitasse a candidatura à prefeitura. Mas que. no caso de seu ex-ministro,
era importante que ele começasse a construir um projeto
politico-eleitoral próprio no Executivo.
O que Fernando Henrique queria dizer era que essa
etapa, a despeito do resultado da eleição, seria fundamental
para que Serra formasse seu cacife dentro e fora do partido.
E o presidente ainda lembrava que o eleitor faz suas próprias compensações. Citava o exemplo de sua derrota à
Prefeitura de São Paulo em 1985.
No ano seguinte, foi eleito senador.
No balanço das perdas e danos. Serra poderá ter conseguido ganhos importantes junto ao eleitorado paulista. Não
teve votos para chegar ao segundo turno, mas ao longo da
campanha agregou mais a si do que se tivesse continuado
como ministro. No minimo. saiu dessa eleição com o quádruplo dos votos que obteve como candidato a prefeito em
1988.

Partidos

contas

não

D
candidatos
Marco Terranova

dos

ISRAP.L TABAK
Ficou para as vésperas do segundo turno a
promessa do Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) de dizer quem — e com quanto dinheiro
— financiou as campanhas dos canditados a
prefeito. De acordo com a previsão inicial, o
eleitor fluminense iria conhecer esses dados dias
antes da votação para o primeiro turno. A
explicação oficial do juiz encarregado das prestações de contas, Ernani Klausncr. é de que os
balancetes mensais dos partidos, obrigatórios
"amplamente
pela lei eleitoral — e que seriam
divulgados"—, contêm apenas dados sobre a
contabilidade das agremiações e não dos candidatos.
No Rio, Luis Paulo Conde e Sérgio Cabral,
os dois candidatos que fizeram as campanhas
mais caras e que vão para o segundo turno,
foram justamente os que se negaram a declarar
para o JORNAL DO BRASII quem financiou
as despesas. Mas esse segredo deve ser pelo
menos parcialmente desvendado 13 dias antes
da eleição para o segundo turno: pela legislação
eleitoral, até o dia 2 de novembro a prestação
pormenorizada de contas-de Conde. Cabral e
dos demais candidatos (contendo o nome de
todos os doadores e a contribuição de cada um)
já terá sido enviada para o TRE.
Gastos de campanha — O próprio presidênte do TRE, desembargador Antonio Carlos Amorim, faz questão que estas informações
tenham imediata divulgação. Ele diz que todos
os dados relativos ás eleições, incluindo os gas"total transtos de campanha, devem merecer
parência, num regime verdadeiramente democrático". Amorim queria que as contas das
campanhas de todos os candidatos fossem conhecidas antes da eleição para o primeiro turno. Por isso. acolhera um requerimento neste
sentido do procurador regional eleitoral. Aleides Martins.
O procurador argumentou, no seu pedido,
que os meios"a de comunicação estavam pondo
origem dos recursos e gastos de
em dúvida
candidatos na campanha eleitoral". E acrescei»
"ou suspeitou que não podiam pairar dúvidas
ta que induza a opinião pública a imaginar
privilégios de partidos ou pessoas". O JB publicou uma série de reportagens mostrando o
segredo que envolve o financiamento das principais campanhas.
Alcides Martins se baseou na lei 9.096/95,
que determina, nos quatro meses anteriores á
eleição, o envio pelos partidos à Justiça Eleitoral de balancetes mensais contendo, entre outros dados, a origem e o valor das contribuições
c doações; O procurador queria que esses dados
fossem divulgados. Segundo o juiz Ernani
Klausner, no entanto, esses balancetes, além de
se referirem apenas á contabilidade especifica
dos partidos e não dos candidatos, não fomecem os nomes dos doadores. Apenas informam,
cm campos específicos, o total de valores provenientes de contribuintes individuais e das empresas.
De acordo com a legislação eleitoral, os
candidatos a prefeito e a vereador têm até o dia
23 de outubro para mandar as suas prestações
de contas — com o nome de todos os doadores
— aos partidos. E os partidos têm até o dia 2 de
novembro para enviar os números ao TRE.
Ernani Klausner garantiu, no entanto, que
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Amorim, presidente do TRE, q& imediata divulgação dos gastos referentes às campanhas
vai ser "muito rigoroso" nas auditorias das
prestações de contas dos candidatos. Disse que
já está requisitando auditores experientes do
Ministério da Fazenda para verificar se os candidatos fizeram uso do caixa 2. não declarando
os seus principais doadores, como é praxe nas
campanhas. Em recente entrevista, o presidente
da Associação dos Empreiteiros do estado,
Francis Bogossian, disse claramente que os em"de ficar anunciando
pupresários não gostam
blicamente" quais os candidatos que escolhem
para apoiar.
A obrigação dos candidatos declararem antes das eleições quem são os financiadores de
suas campanhas é tida por especialistas em
direito eleitoral como um requisito básico para
tornar mais transparente todo o processo. Essa
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informação faria o eleitor refletir melhor sobre
o seu voto e os candidatos que mereceriam ou
não a sua confiança. Como isso não ocorreu no
primeiro turno, no entanto, a intenção original
do procurador Alcides Martins ficou prejudicada.
Os especialistas em direito eleitoral, como o
jurista Alceu AfTonso Ferreira, também entendem que deveria ser proibida a doação feita por
empresários que dependem basicamente de verbas públicas para sobreviver, pois lia um vineuIo entre a contribuição e a expectativa de futuros favorecimentosl Em ultimo caso. se continuasse sendo admitida essa contribuição, os
empresários deveriam ser proibidos de firmar
contratos de obras com os políticos por eles
financiados nas campanhas.
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Política/Eleições
RIO DE JANEIRO
m Para prefeito, opção do líder pedetista em favor, do

candidato

do

PFL

era

esperada

COISAS DA POLÍTICA
¦ DORA KRAMER

Serra

opta

pela
César

volta

ao

Senado

t T ma semana no exterior em companhia da filha que
LJ estuda cm Boston è o tempo que o senador José Serra
dará a si mesmo antes de retomar seu mandato no Senado,
depois de viver os cinco meses mais decisivos de sua carreira
"Meu futuro é eleitoral", diz.
política.
Recusa-se, no entanto, a raciocinar com tanta antecedência sobre a candidatura ao governo de São Paulo em
1998. A hora agora é de pesar e medir tudo o que aconteceu
do momento em que decidiu deixar o Ministério do Planeaté a
jamento para se canditatar à Prefeitura de São Paulo,
turno.
segundo
do
derrota que o excluiu
"Minha vida está dividida entre antes e depois dessa
campanha", resume, deixando no ar o significado exato
dessas palavras. Só faz questão de ressaltar que o sentido é
— pelo menos ao ponto de
positivo, não encerra mágoas
falar sobre elas — nem traz embutidos ressentimentos. Mas
"Aprendi a
carrega uma certeza:
jogar melhor politicamente. Acho que tive posições ingênuas que a partir de agora
dificilmente se repetirão."
Não é possível detectar um sinal, tênue que seja. de
arrependimento em José Serra pela decisão de deixar o
Ministério. Tanto que, com a mesma amizade que sempre
teve por Fernando Henrique, tomando muito cuidado para
não suscitar interpretações errôneas nem querer parecer
agressivo. Serra dirá ao presidente que está decidido a não
voltar ao Ministério, qualquer que seja o cargo.
Serra também rejeita provocações para atribuir culpas
"Ê tal história do
a
gato que comeu o canário:
pela derrota;
fome.
com
estava
comeu porque
porque a porta da gaiola
ao seu alcance, porque
estava
a
estava aberta, porque gaiola
o canário estava dormindo, porque gato gosta de comer
canário. Todas essas razões sào verdadeiras e a soma delas
explica o fato."
O senador é. de fato, tudo menos uma vitima nessa
história. Foi pressionado, isso é certo, mas a decisão de sair
do Ministério do Planejamento foi exclusivamente dele.
Sabia perfeitamente que sem o apoio do PFL e do PMDB a
vitória seria dificílima e já dizia isso no dia mesmo do
anúncio da candidatura.
A derrota, amarga, não há dúvida, jamais foi uma hipótese desconsiderada.
O transcorrer da campanha mostrou, no entanto, que
por mais sozinho que tenha
Se não tivesse
ficado José Serra — na yéspera da eleição circulou pela peaceitado
riferia da cidade até o fim da
disputar, Serra
tarde acompanhado apenas
hoje seria
do senador Romeu Tuina, do
responsabUàatb
PSL —. ele sai dela dono de
um bom cacife político e com
pelo avanço tio
altíssimo saldo credor.
malufismo
Não há uma única acusaçáo que o PSDB possa dirigir a Serra na busca das razões
pela derrota. Foi ao sacrifício sem terra firme por baixo dos
pés. enfrentou de cara as tormentas internas do partido e da
campanha em que se faziam criticas abertas ao estilo do
candidato.
Serra, em nenhum momento, nem quando gente graúda
queria abandonar a guerra, baixou a guarda nem fez concessões ao derrotismo. Confrontou o malufismo permitindo
mesmo que o PT se mantivesse dentro do figurino bemcomportado que escolheu para se apresentar ao eleitorado.
Manteve a esperança na vitória até o último dia da
campanha. Perdeu, mas meteu medo em Paulo Maluf. que.
quando as urnas fechavam na quinta-feira, reconhecia:
"Ganhei o
que queria, o segundo turno com a Erundina."
No particular, o prefeito dizia naquele dia que se Serra
tivesse podido contar com empenho partidário, o jogo teria
sido muito mais duro.
Uma coisa é certa: se não tivesse aceitado disputar, hoje
seria acusado pela derrota tucana, que viria de qualquer
maneira. Seria apontado, pelo seu próprio partido, como o
responsável pelo crescimento do malufismo. Desse mal.
agora, já não morrerá.
Da mcsina forma, ninguém pode acusá-lo de falta de
lealdade. Durante a campanha, ouviu calado o adversário
responsabilizá-lo por políticas federais das quais ele. como
ministro do Planejamento, sempre divergiu.
Analisando recentemente a decisão de Serra. Fernando
Henrique disse que talvez ele próprio não aceitasse a candidatura à prefeitura. Mas que. no caso de seu ex-ministro,
era importante que ele começasse a construir um projeto
político-eleitoral próprio no Executivo.
O que Fernando Henrique queria dizer era que essa
etapa, a despeito do resultado da eleição, seria fundamental
para que Serra formasse seu cacife dentro e fora do partido.
E o presidente ainda lembrava que o eleitor faz suas próprias compensações. Citava o exemplo de sua derrota à
Prefeitura de São Paulo em 1983.
No ano seguinte, foi eleito senador.
No balanço das perdas e danos. Serra poderá ter conseguido ganhos importantes junto ao eleitorado paulista. Não
teve votos para chegar ao segundo turno, mas ao longo da
campanha agregou mais a si do que se tivesse continuado
como ministro. No mínimo, saiu dessa eleição com o quádruplo dos votos que obteve como candidato a prefeito em
1988.

e

A disposição (Io líder do PDT
Leonel Brizola de apoiar o PFL no
segundo turno da corrida pela Prefeitura do Rio deixou empolgados
o candidato Luís Paulo Conde c seu
padrinho político, o prefeito César
Maia. O prefeito acha normal o
ex-governador se manifestar a lavor cio pefelista. "Essa opção do
Brizola já era esperada. Nosso desentendimento foi político e não
pessoal", disse César Maia. que ontem visitou morros no Rio Comprido e Santa Teresa, já aproveitando
para fazer campanha.
Alem do apoio do líder pedetista. César Maia espera contar com
maioria na Câmara de Vereadores.
"Estamos satisfeitos com o fato de
Brizola declarar voto em Conde.
Mas sabemos que PDT e PT não
vão apoiar ninguém. Queremos
conquistar os votos diretamente
dos eleitores", adiantou o prefeito.
Também entusiasmado, Luis
"o
futuPaulo Conde afirmou que
ro da política do Rio e dar ao
eleitor a possibilidade de escolher
entre as propostas de governo dos
candidatos". Eleitor de Brizola em
1982 (para governador) e 1989
(presidente). Conde rejeitou qualquer acordo com o PDT, mas procurou deixar o caminho aberto, esclarecendo que, pessoalmente, en"com simpatia o voto do cidacara
dão Leonel Brizola".
As declarações de Sérgio Cabral
Filho, o adversário tucano no segundo turno, de que Conde teria
60% de rejeição junto ao eleitorado
carioca, agitou a reunião de ontem
na Gávea Pequena — residência
oficial do prefeito da cidade, que
teve a participação dos 11 vereado"Foi mais
res eleitos pelo PFL.
uma tentativa enganosa de denegrir
a imagem do Conde. Isso é obra do
organismo mental frágil desse Cahral Filho", reagiu César Maia.
"Cabral teve apenas 700 mil votos,
o que mostra uma enorme rejeição
entre os eleitores da própria coligaçào. que. apesar de terem apoiado
os vereadores, não votaram no candidato tucano", afirmou.
O candidato pefelista, que não
era esperado, compareceu ao encontro dando sinais de sua rcciiperação. Fie deixou sua casa no ltanlufffgá — onde deveria estar convalescendo de uma crise de úlcera
gástrica — para participar do almoço de trabalho sobre as estratéeias de campanha no segundo turno Aparentemente disposto. Conde preferiu não abrir mão de sua
dieta médica. Disse ter almoçado
em casa antes de seguir para a residência do prefeito.
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Cinqüenta horas após o término da eleição, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio ainda
não havia concluído a totalização
dos votos do estado. Antes da
eleição, o presidente do TRE, desembargador Antônio Carlos
Amorim, havia dito que o resultado final seria divulgado até a
meia-noite do dia 3 de outubro,
ou seja, até ontem às 20h, o atraso
já era de 44 horas. Na tarde de
ontem, com 98.8% dos votos apurados. o ritmo da totalização ficou ainda mais lento: quatro horas para evoluir um por cento no
número de urnas apuradas.
Os problemas da apuração no
Rio começaram no dia 3. Às
23h20 do dia da eleição, o TRE
interrompeu os trabalhos, alegan-

de

apuração

do que a Embratel não estava
transmitindo os dados. Segundo a
Embratel, o contrato com o TRE
"não incluia o fornecimento de
suporte técnico".
Ontem, ás 17h. Amorim. que
estava sendo aguardado na sede
do tribunal para divulgar oficialmente o resultado final, sequer
apareceu e voltou a culpar a Embratel. As 19h, o TRE decidiu
convocar mais 100 técnicos para
agilizar a apuração. Na porta do
tribunal, 200 pessoas convocadas
—
por dois candidatos a vereador
Paulo de Aqumo (PTB) e Mario
César Pacheco (PSDB) — proleslavam contra o atraso, acusando
o TRE de favorecer fraudes
A lentidão na apuração causou

votos

horas
uma troai de farpas entre Amorim e o presidente do Tribunal
Supenor Eleitoral (TSE). Março
Aurélio Mello durante a semana.
Amorim disse que a causa do prohlema era o programa criado pelo
TSE. Marco Aurélio atribuiu ,a
"falta de esperteza."
lentidão á
dos mesários.
Ontem em Brasília. Marco Aprélio anunciou que. na quinta-feira. reunirá todos os presidentes
dos TREs para definir novo esqueiria de apuração no segundo
turno. Segundo Marco Aurélio,
haverá novo treinamento de mesários e técnicos acompanharão a
apuração. Em São Paulo, a ap,uração também foi lenta, mas lerminou ás |9h30.
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RIO DE JANEIRO
Fora da disputa no Rio, esquerda se divide entre apoiar um candidato, com vantagem

para

Conde,

ou marcar

posição

de protesto

Antonio Lacerda — 6/9/06

Cario Wradg —1/10/96

Eim

acredita que a maior parte da esquerda
sen partido, o PFL,
mlo acreditaque
( annua
PEL. ja
voio.s a eleitores argumentando que seu
miliaria na Câmara
cst/iurli vote nulo e<• Conde pedirá
tern maioria
Cvbral Filho
Fillto (E) não
Cabral
já tem
pedird votos

c
Voto

nulo

•
4-UCIANA NUNES LEAL E MARCEU VIEIRA
;y- Os dois candidatos a prefeito do Rio. Sérgio CaFilho, do PSDB, e Luís Paulo Conde, do PFL, se
3)ral
"Separaram
com o primeiro obstáculo do segundo
Jturno: o voto nulo pregado por importantes lideran%s do PT, do PDT e dos demais partidos de esquerda
cidade. Na disputa pela conquista do eleitorado
ípa
"dessas
legendas, Cabral Filho começa em desvantaQuem
já declarou opção ficou com Conde.
gem.
"Vou
propor ao PDT apoio ao Conde porque há um
critério fundamental nessa campanha: a honestidade", diz o ex-deputado Eduardo Chuay. secretário de
"Minha
Organização da Executiva regional do PDT.
posição não é de voto, mas de veto aos dois candidatos. Não existe um que eu possa dizer que está mais
próximo das nossas idéias", afirma Milton Temer, da
bancada federal do PT e uma das mais influentes
lideranças do PT no Rio.
¦''• A esquerda está dividida. A maior parte dela,
entre Conde e a opção pelo voto nulo. Cabral Filho e
•Conde têm razões para se preocupar: os partidos de
esquerda reuniram, no primeiro turno, nada menos
do que 880 mil votos (com 95% das urnas apuradas).
Hoje, tanto Chico Alencar, do PT, quanto Miro
.Teixeira, do PDT, defendem o voto nulo. Mas não è a
"Em
função de
posição do PPS de Sérgio Arouca.
nossas lutas históricas, não è possivel imaginar que o
voto nulo seja opção", diz Arouca. "Como podemos
está mais à direita, se Conde ou
avaliar quem
¦ Sérgio? Pelas declarações de ambos. Conde estaria
'mais á esquerda", afirma Arouca, deixando a
porta
überta para o PFL.
"O voto nulo nega a democracia
representativa".

Lei
prevê
turno

se

3o

é

reage o candidato do PFL. Conde vai tentar atrair o
"o
único"
eleitorado de esquerda, mostrando que é
"de
forma suprapartidária todos os
capaz de unir
segmentos da cidade. Vou mostrar aos eleitores que
é melhor um prefeito do PFL, partido que terá
maioria na Câmara de Vereadores", antecipa.
Presidente regional do PSB. o ex-prefeito Saturnino Braga — que não conseguiu se reeleger vereador
— discorda. "Vou defender o voto nulo. Acho que a
não tem nada a ver com essa disputa", avisa.
gente
"Não
podemos nem cogitar de apoiar um ou outro.
O povo escolheu esses dois, então que escolha de
novo."
A divisão entre adeptos do voto nulo ou da escolha de um candidato está em todos os partidos.
Leonel Brizola, por exemplo, já insinuou que vai de
"Isso é
opinião dele. Fico com o voto nulo",
Conde.
desafia o ex-deputado Luis Alfredo Salomão, secretário de Relações Internacionais do PDT. No PT, as
tendências variam entre o voto nulo e a liberação do
voto. A diferença é sutil. Milton Temer tenta explicar:
"A liberação é a
pior das opções, porque quer dizer
que o partido não tem posição".
Democracia — Jorge Bittar, vereador petista
"Meu maior
mais votado nestas eleições, rebate:
receio é que a indicação do voto nulo leve ã desqualificação da democracia. Por isso, sou a favor da
liberação. Assim, estamos dizendo que o eleitor pode
votar nulo ou então no menos pior".
O PC do B da deputada federal Jandira Feghalli
vai ficar em cima do muro até o próximo sábado.
"Mesmo
que a intenção de voto nulo cresça em
algum momento, o eleitor de esquerda vai acabar

Em

Maceió,

do

2°

escolhendo um nome", afirma Jandira. No PC do B
há uma tendência pró-Conde.
No PPS também. A deputada estadual Lúcia Sou"A discussão ideológica não
to é contra o voto nulo.
entrou nessa eleição. A candidatura do Sérgio entrou
em rota de decadência nesse final de primeiro turno",
diz Lúcia, acenando para Conde.
O único que considerou a hipótese de apoiar
Cabral Filho foi o deputado estadual Carlos Mine.
"Tenho sérias dúvidas se anular é a melhor
do PT.
saida. Estou pensando não só na militância. mas em
que orientação vamos dar aos 650 mil eleitores do
PT", confessa.
Jamil Haddad, presidente de honra do PSB que"O
já
foi prefeito do Rio, confessa um constrangimento:
voto nulo não é uma maneira democrática. Mas acho
há quem não fique
que é o que terei de fazer." Mas"Acho
nem um pouco constrangido.
que vou arrumar as malas e fazer campanha para Erundina em
São Paulo", ironiza Vivaldo Barbosa, vice-presidente
regional do PDT.
Embora garanta que não seja motivo suficiente
para um apoio, Carlos Mine lembra que. na Assembléia Legislativa, aliou-se a Cabral Filho para elegêIo presidente contra Aluisio de Castro, candidato de
José Nader. Foram os dez votos dos deputados progressistas, liderados por Mine. que garantiram a eleiçào do tucano. Mine é objetivo: cobra do governador
Marcello Alencar que adote o orçamento participativo — maior marca da administração petista — no
estado em vez de só prometer que Cabral Filho vai
copiar o modelo caso seja eleito.
"Existe uma lei estadual, de minha autoria,
que já
adotada
e
nunca
foi
o
orçamento
participativo
prevê

apoio

da

direita

turno
no estado pelo governador. Por que ele não começa
cumprindo a lei?", provoca Mine.
Aborto — Além da adoção do orçamento participativo no estado, outro ponto importante para uma
aproximação de Mine com Cabral Filho seria que o
candidato tucano fizesse declarações menos conservadoras em relação ao aborto e ao casamento de
homossexuais. "Fiquei horrorizado com o conservadorismo dele. Mas segundo turno é nova eleição, há
oportunidade para desfazer alguns pontos de vista. A
verdade e que não me identifico com nenhum dos
dois candidatos", lamenta Mine.
O vereador Fernando William. do Diretório estadual do PDT, também não se identifica com Conde
ou Cabral Filho. "Os dois candidatos, com diferenças
pequenas, representam a mesma coisa. Mas. em principio. não gostaria de votar nulo", afirma. E propõe
que a esquerda faça um"Aprograma comum e apresente
esquerda saiu do primeiro
aos dois candidatos:
turno com 30% e vai decidir a eleição. Quem se
comprometesse a cumprir esse programa levaria nosso apoio."
A maior estrela do PT do Rio. senadora Benedita
da Silva, se recusa a defender qualquer posição antes
do encontro da Executiva no partido, no próximo dia
13. Conta, porém, que gostaria de fazer campanha
para os petistas que estão no segundo turno em
Belém e Aracaju. Os defensores do voto nulo do PT
acreditam que a posição de Bené é a liberação do
voto.
Entre os petistas. a posição mais radical é do
secretário-geral, Antônio Neiva. "Vou defender o
voto nulo. com campanha", encerra questão.
' Colaboraram Braulio Nelo e Daniela Schubnel

Na

ditadura,

foi

voto
define

nulo

fantasma

vencer

O receio dos dois candidatos que disputarão
o 2o turno das eleições para prefeito no Rio, Luis
. Paulo Conde (PFL) e Sérgio Cabral Filho
• (PSDB), em relação á ameaça de um alto índice
de votos nulos se justifica. Se a opção pelo voto
guio crescer, o novo prefeito da cidade pode ser
"• conhecido apenas em dezembro, depois de mais
-um turno de votações. Pelo código eleitoral,
^aso o indice de votos nulos alcance a maioria
Absoluta de todos os votos — ou seja, a metade
—. o Tribunal Regional Eleitoral
§pais um
" (TRE) é obrigado a anular a votação e convocar
uma nova eleição.
Segundo o artigo 224 do código eleitoral, o
prazo para a convocação é de 20 a 40 dias. a
partir do resultado da votação. A lei considera
que a nulidade da maioria dos votos compromete toda a eleição. "Se a nulidade atingir mais da
metade dos votos, julgar-se-ào prejudicadas as
demais votações", diz o artigo de número 224 do
código eleitoral. A mesma determinação vale
para eleições presidenciais, federais e estaduais,
cabendo aos tribunais regionais eleitorais, os
TREs. anular as votações. Se isto não for feito
pelo tribunal regional, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). em segunda instância, marcar nova data para as eleições e a escolha final
íljos eleitores.

disputa

CASSIA OLIVEIRA
Agencia JB
MACEIÓ — Os grupos políticos de direita serão,
mais uma vez, o fiel da balança na eleição dominada
pelas candidatas de partidos de esquerda à prefeitura
de Maceió. Consolidada a disputa no segundo turno
entre Kátia Born, do PSB, e Heloísa Helena, do PT,
as raposas políticas de Alagoas dividem a bolsa de
apostas entre as duas, já visando a disputa pelo
Governo do Estado. O grupo que vencer agora ganha, automaticamente, maiores chances de dominar a
administração do estado em 1998.
Apurados os votos dos 309 mil eleitores maceioenses, os antigos caciques da política local se agitam
contra Ronaldo Lessa, do PSB, candidato a candidato ao governo em 98, que apóia Kátia e é ex-aliado de
Heloisa. Contra ele, os senadores Guilherme Palmeira (PFL) e Renan Calheiros (PMDB), e o governador
Divaldo Suaragy (PMDB) vão aderir á campanha de
Heloisa. A eleição de Kátia significaria reforçar o
poder das forças populares aliadas a Lessa e faria
naufragar o continuismo político, mudando a correlação de forças em Alagoas.
Heloisa Helena mantém firme a postura do PT.
Desde o momento em que começou a se delinear a
disputa no segundo turno, seu discurso tem sido
cauteloso. Ela nega ter apoio formal das forças tradicionalistas, mas admite que qualquer adesão à sua
"Neste mocandidatura será discutida pelo partido.
mento não estamos autorizados a discutir alianças. O
que temos claro, desde já, é que não vamos negociar

das

esquerdas

cargos nem qualquer tipo de influência na administração municipal", adianta Heloisa.
Já a candidata do PSB está discutindo, com sua
equipe e com o prefeito Ronaldo Lessa, as alianças
possíveis, desde a noite de quinta-feira. Seu alvo
principal é o candidato derrotado Albérico Cordeiro
governador e pelo reduto
(PTB), apoiado pelo atual
"Apoiar
o PT seria incoerência.
collorido de Alagoas.
Apoiar Kátia é menos incoerente, por isso optamos
por sua candidatura", explica Francisco Mello, primo de Collor e vereador praticamente eleito.
O clã Farias — formado por Augusto, Cláudio e
Luis Romero — vinha se mantendo à margem da
disputa, mas coube a Ingrid, filha de PC Farias,
explicitar o apoio da família: desfilou por Maceió
com a camiseta coberta de adesivos de Kátia Born.
"Qualquer
apoio é bem-vindo. E vamos fechar alianças o mais rápido possivel. O tempo é curto para
definir quem ficará do nosso lado, diz a candidata.
Com o resultado da apuração quase totalizado.
Lessa passou a uma posição diplomática. Logo depois de votar, na manhã do dia 3. ele se dizia satisfeito com a disputa entre Kátia e Heloisa. Para ele. o
crescimento das duas é uma vitória para sua administração — Kátia foi secretária municipal de Saúde e
Heloisa, vice-prefeita. "Qual é o estado em que a
esquerda disputa sozinha o segundo turno? Isso se
deve ao meu Governo, que despertou a a consciência
critica da população contra políticos profissionais
que só se preocupavam em encher seus próprios
bolsos", vangloria-se Lessa.

protesto
marcante
O ano de 1970 deixou dois marcos na história
da política brasileira: a vitória esmagadora da
Arena sobre o MDB e o maior indice já registrado
no pais de votos nulos. Sem opção e desacreditada
do processo democrático, a população foi ás urnas
para protestar contra o regime militar. Na época,
o macaco tião dos cariocas foi substituído por
Pelé, mocotó e cabeção. Dos 30 milhões de brasileiros que compareceram às urnas para escolher
seus representantes para o Congresso Nacional.
Assembléias Legislativas, Senado Federal e prefeituras, praticamente a metade se recusou a participar do processo eleitoral. O percentual de votos
brancos e nulos nessas eleições alcançou 20,91%
do total de eleitores, enquanto a abstenção somava mais 22,82%.
Foi. sem dúvida, a explosão do voto nulo no
Brasil. Por outro lado, a vitória da Arena foi
esmagadora — 59 senadores contra 7 do MDB:
"Esse
223 deputados federais contra 87 do MDB.
número tão grande de votos em branco e nulos é
uma lição", disse na época o presidente do TRE de
São Paulo, desembargador Pedro Barbosa Pereira.
"A
população deixou bem claro a necessidade de
uma reformulação na política do pais."
"A esquerda tinha desistido de derrotar
pelo
voto a ditadura militar, por isso recomendou o
voto nulo", lembra o presidente regional do Partido Socialista Brasileiro. Saturnino Braga.
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Fora da disputa no Rio, esquerda se divide entre apoiar um candidato, com
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NUNES LEAL F MARCEU VIFIRA *
íi Os dois candidatos a prefeito do Rio. Sérgio CaFilho, do PSDB. e Luís Paulo Conde, do PFL. se
5)ral
"Separaram
com o primeiro obstáculo do segundo
voto
nulo pregado por importantes liderano
Jurno:
*Ças do PT, do PDT e dos demais partidos de esquerda
•pa cidade. Na disputa
pela conquista do eleitorado
"dessas
legendas, Cabral Filho começa em desvantaQuem já declarou opção ficou coni Conde.
gem.
"Vou
propor ao PDT apoio ao Conde porque há um
critério fundamental nessa campanha: a honestidade
de", diz o ex-deputado Eduardo Chuay. secretário
"Minha
PDT.
do
regional
Organização da Executiva
posição não é de voto, mas de veto aos dois candidatos. Não existe um que eu possa dizer que está mais
próximo das nossas idéias", afirma Milton Temer, da
bancada federal do PT e uma das mais influentes
lideranças do PT no Rio.
•'" A esquerda está dividida. A maior parte dela,
entre Conde e a opção pelo voto nulo. Cabral Filho e
•Conde têm razões para se preocupar: os partidos de
esquerda reuniram, no primeiro turno, nada menos
do que 880 mil votos (com 95% das urnas apuradas).
Hoje, tanto Chico Alencar, do PT. quanto Miro
.Teixeira, do PDT, defendem o voto nulo. Mas não é a
"Em função de
posição do PPS de Sérgio Arouca.
imaginar que o
nossas lutas históricas, não é possível"Como
voto nulo seja opção", diz Arouca.
podemos
está mais á direita, se Conde ou
avaliar quem
• Sérgio? Pelas declarações de ambos. Conde estaria
'mais á esquerda", afirma Arouca, deixando a porta
liberta para o PFL.
"O voto nulo nega a democracia representativa".

Lei

3o
prevê

turno

se

é

reage o candidato do PFL. Conde vai tentar"o atrair o
único"
eleitorado de esquerda, mostrando que é
"de forma suprapartidária todos os
capaz de unir
segmentos da cidade. Vou mostrar aos eleitores que
é melhor um prefeito do PFL. partido que terá
maioria na Câmara de Vereadores", antecipa.
Presidente regional do PSB, o ex-prefeito Saturnino Braga — que não conseguiu se reeleger vereador
— discorda. "Vou defender o voto nulo. Acho que a
não tem nada a ver com essa disputa", avisa.
gente
"Não
podemos nem cogitar de apoiar um ou outro.
O povo escolheu esses dois, então que escolha de
novo."
A divisão entre adeptos do voto nulo ou da escolha de um candidato está em todos os partidos.
Leonel Brizola. por exemplo, já insinuou que vai de
"Isso é opinião dele. Fico com o voto nulo",
Conde.
desafia o ex-deputado Luis Alfredo Salomão, secretário de Relações Internacionais do PDT. No PT, as
tendências variam entre o voto nulo e a liberação do
voto. A diferença é sutil. Milton Temer tenta explicar:
"A liberação é a
pior das opções, porque quer dizer
não
tem posição".
que o partido
Democracia — Jorge Bittar, vereador
"Meu petista
maior
mais votado nestas eleições, rebate:
á
desqualileve
voto
nulo
do
a
indicação
receio é que
ficaçào da democracia. Por isso, sou a favor da
liberação. Assim, estamos dizendo que o eleitor pode
votar nulo ou então no menos pior".
O PC do B da deputada federal Jandira Feghalli
vai ficar em cima do muro até o próximo sábado.
"Mesmo
que a intenção de voto nulo cresça cm
algum momento, o eleitor de esquerda vai acabar

Em

Maceió,

do

2°

escolhendo um nome", afirma Jandira. No PC do B
há uma tendência pró-Conde.
No PPS também. A deputada estadual Lúcia Sou"A discussão ideológica não
to é contra o voto nulo.
entrou nessa eleição. A candidatura do Sérgio entrou
em rota de decadência nesse final de primeiro turno",
diz Lúcia, acenando para Conde.
O único que considerou a hipótese de apoiar
Cabral Filho foi o deputado estadual Carlos Mine.
"Tenho sérias dúvidas se anular é a melhor
do PT.
saida. Estou pensando não só na militância, mas em
do
que orientação vamos dar aos 650 mil eleitores
PT", confessa.
ja
Jamil Haddad, presidente de honra do PSB que "O
foi prefeito do Rio, confessa um constrangimento:
voto nulo não é uma maneira democrática. Mas acho
ha quem não fique
que é o que terei de fazer." Mas"Acho
que vou arrunem um pouco constrangido.
campanha
fazer
e
para Erundina em
mar as malas
São Paulo", ironiza Vivaldo Barbosa, vice-presidente
regional do PDT.
Embora garanta que não seja motivo suficiente
na Assempara um apoio, Carlos Mine lembra que,
elegeFilho
a
Cabral
aliou-se
para
bléia Legislativa,
Io presidente contra Aluisio de Castro, candidato de
José Nader. Foram os dez votos dos deputados proa eleigressistas, liderados por Mine, que garantiram
do
cobra
é
objetivo:
governador
çào do tucano. Mine
Marcello Alencar que adote o orçamento participati— no
vo — maior marca da administração petista
estado em vez de só prometer que Cabral Filho vai
copiar o modelo caso seja eleito.
"Existe uma lei estadual, de minha autoria, que já
prevê o orçamento participativo e nunca foi adotada

apoio

da

direita

vencer

O receio dos dois candidatos que disputarão
o 2o turno das eleições para prefeito no Rio, Luis
Paulo Conde (PFL) c Sérgio Cabral Filho
(PSDB), em relação á ameaça de um alto indice
de votos nulos se justifica. Se a opção pelo voto
quIo crescer, o novo prefeito da cidade pode ser
•- conhecido apenas em dezembro, depois de mais
-um turno de votações. Pelo código eleitoral,
a maioria
^aso o indice de votos nulos alcance
—
seja.
a metade
ou
votos
de
todos
os
Absoluta
—. o Tribunal Regional Eleitoral
um
j|pais
votação e convocar
~ (TRE) é obrigado a anular a
uma nova eleição.
Segundo o artigo 224 do código eleitoral, o
prazo para a convocação é de 20 a 40 dias. a
partir do resultado da votação. A lei considera
que a nulidade da maioria dos votos compromete toda a eleição. "Se a nulidade atingir mais da
metade dos votos, julgar-se-ão prejudicadas as
demais votações", diz o artigo de número 224 do
código eleitoral. A mesma determinação vale
para eleições presidenciais, federais e estaduais,
cabendo aos tribunais regionais eleitorais, os
TREs, anular as votações. Se isto não for feito
pelo tribunal regional, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). em segunda instância, marcar nova data para as eleições e a escolha final
3dos eleitores.

turno
no estado pelo governador. Por que ele não começa
cumprindo a lei?", provoca Mine.
Aborto — Além da adoção do orçamento participativo no estado, outro ponto importante para uma
aproximação de Mine com Cabral Filho seria que o
candidato tucano fizesse declarações menos conservadoras em relação ao aborto e ao casamento de
"Fiquei horrorizado com o conservahomossexuais.
dorismo dele. Mas segundo turno é nova eleição, ha
oportunidade para desfazer alguns pontos de vista. A
verdade ê que não me identifico com nenhum dos
dois candidatos", lamenta Mine.
O vereador Fernando William, do Diretório estadual do PDT. também não se identifica com Conde
"Os dois candidatos, com diferenças
ou Cabral Filho.
pequenas, representam a mesma coisa. Mas. em principio. não gostaria de votar nulo", afirma. E propõe
que a esquerda faça um"Aprograma comum e apresente
esquerda saiu do primeiro
aos dois candidatos:
turno com 30% e vai decidir a eleição. Quem se
comprometesse a cumprir esse programa levaria nosso apoio."
A maior estrela do PT do Rio. senadora Benedita
da Silva, se recusa a defender qualquer posição antes
do encontro da Executiva no partido, no próximo dia
13. Conta, porém, que gostaria de fazer campanha
para os petistas que estão no segundo turno em
Belém e Aracaju. Os defensores do voto nulo do PT
acreditam que a posição de Benè é a liberação do
voto.
Entre os petistas. a posição mais radical e do
"Vou defender o
seeretário-geral, Antônio Neiva.
voto nulo, com campanha", encerra questão.
' Colaboraram Braulio Noto e Daniela Schubnul

Na

ditadura,

foi

voto
define

nulo

fantasma

disputa

CASS1A OLIVEIRA
Agencia JB
MACEIÓ — Os grupos políticos de direita serão,
mais uma vez, o fiel da balança na eleição dominada
pelas candidatas de partidos de esquerda à prefeitura
de Maceió. Consolidada a disputa no segundo turno
entre Kátia Bom, do PSB, e Heloísa Helena, do PT,
as raposas políticas de Alagoas dividem a bolsa de
apostas entre as duas. já visando a disputa pelo
Governo do Estado. O grupo que vencer agora ganha, automaticamente, maiores chances de dominar a
administração do estado em 1998.
Apurados os votos dos 309 mil eleitores maceioenses, os antigos caciques da política local se agitam
contra Ronaldo Lessa, do PSB. candidato a candidato ao governo em 98, que apóia Kátia e é ex-aliado de
Heloísa. Contra ele. os senadores Guilherme Palmeira (PFL) e Renan Calheiros (PMDB), e o governador
Divaldo Suaragy (PMDB) vão aderir à campanha de
Heloísa. A eleição de Kátia significaria reforçar o
poder das forças populares aliadas a Lessa e faria
naufragar o continuismo político, mudando a correlaçâo de forças em Alagoas.
Heloísa Helena mantém firme a postura do PT.
Desde o momento em que começou a se delinear a
disputa no segundo turno, seu discurso tem sido
cauteloso. Ela nega ter apoio formal das forças tradià sua
cionalistas, mas admite que qualquer adesão
"Neste mocandidatura será discutida pelo partido.
mento não estamos autorizados a discutir alianças. O
que temos claro, desde já. é que não vamos negociar

das

esquerdas

cargos nem qualquer tipo de influência na administração municipal", adianta Heloísa.
Já a candidata do PSB está discutindo, com sua
equipe e com o prefeito Ronaldo Lessa. as alianças
possíveis, desde a noite de quinta-feira. Seu al\o
principal é o candidato derrotado Albérico Cordeiro
governador e pelo reduto
(PTB), apoiado pelo atual
"Apoiar
o PT seria incoerência.
Alagoas.
de
collorido
Apoiar Kátia é menos incoerente, por isso optamos
por sua candidatura", explica Francisco Mello, primo de Collor e vereador praticamente eleito.
O clã Farias — formado por Augusto, Cláudio e
Luis Romero — vinha se mantendo à margem da
disputa, mas coube a Ingrid. filha de PC Farias,
explicitar o apoio da família: desfilou por Mareio
com a camiseta coberta de adesivos de Kátia Born.
"Qualquer apoio é bem-vindo. E vamos fechar alianças o mais rápido possível. O tempo é curto para
definir quem ficará do nosso lado, diz a candidata.
Com o resultado da apuração quase totalizado.
Lessa passou a uma posição diplomática. Logo depois de votar, na manhã do dia 3. ele se dizia satisfeito com a disputa entre Kátia e Heloisa. Para ele. o
crescimento das duas é uma vitória para sua administração — Kátia foi secretária municipal de Saúde e
"Qual é o estado em
Heloisa, vice-prefeita.
que a
esquerda disputa sozinha o segundo turno? Isso se
deve ao meu Governo, que despertou a a consciência
critica da população contra políticos profissionais
que só se preocupavam em encher seus próprios
bolsos", vangloria-se Lessa.

protesto
marcante
O ano de 1970 deixou dois marcos na história
da política brasileira: a vitória esmagadora da
Arena sobre o MDB e o maior indice já registrado
no pais de votos nulos. Sem opção e desacreditada
do processo democrático, a população loi ás urnas
Na época,
para protestar contra o regime militar.
substituído
foi
cariocas
por
dos
o macaco tiâo
braside
milhões
30
Dos
cabeção.
e
mocotó
Pelè,
leiros que compareceram às urnas para escolher
seus representantes para o Congresso Nacional.
Assembléias Legislativas, Senado Federal e prefeituras, praticamente a metade se recusou a particide votos
par do processo eleitoral. O percentual
brancos e nulos nessas eleições alcançou 20,91%
do total de eleitores, enquanto a abstenção somava mais 22.82%.
Foi. sem dúvida, a explosão do voto nulo no
Brasil. Por outro lado, a vitória da Arena foi
esmagadora — 59 senadores contra 7 do MDB;
"Esse
223 deputados federais contra 87 do MDB.
número tão grande de votos em branco e nulos é
uma lição", disse na época o presidente do TRE de
São Paulo, desembargador Pedro Barbosa Pereira.
"A
população deixou bem claro a necessidade de
uma reformulação na politica do pais."
"A esquerda tinha desistido de derrotar pelo
voto a ditadura militar, por isso recomendou o
\oto nulo", lembra o presidente regional do Partido Socialista Brasileiro. Saturnino Braga.
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APURAÇÃO

NO

ANGRA DOS REIS' 23h50
Numero de eleitores' 64 116
% de votos apurados 100%
José Castilho (PT) 17 501
Aurélio Marques (PSDB) 14 709
João C Rabelo (PSB) 12 649
Brancos
Nulos
APERIBÉ* 21H30
Numero de eleitores 5 493
% votos apurados 100%
Alfredo Teles (PFLI 2.727
Paulo Bantal (PSDB) 2.043
Brancos
Nulos
ARARUAMA 1M10
Numero de eleitores 51141
% de votos apurados 89%
Meira (PRP)
11 194
Altevir Barreto (PMDB) 10431
Paulo Renato (PDT) 9 547
Brancos
1 173
Nulos
2 871
AREAL 9h10
Numero de eleitores 7 746
% de votos apurados 100%
Jose Francisco fPPB) 3 131
Michele Felix (PMDB) 3 097
Brancos
212
Nulos
403
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
1" eleição
Numero de eleitores 8 609
% de votos apurados 100%
Mirmho Braga (PDT) 2 344
Tomnho Branco (PFL) 2 219
Clemente da Silveira (PSDBI 1 694
Brancos
127
Nulos
271
ARRAIAL DO CABO
17 790
Numero de eleitores
ô de votos apurados 100 Renato Viana (PFL) 7 923
Francisco SoDrinho (PSDBI 6 039
Oriu Simas iPDTl 340
Brancos
195
Nulos
437
BARRA DO PIRAÍ
Numero de eleitores 61 068
% de votos apurados
José Luís Anchite (PTB)
Jose Joaquim (PSDB)
Mario Sérgio (PPBl
Brancos
Nulos
BARRA MANSA Bh10
Numero de eleitores 112 014
% de votos apurados 86%
Inés Pandelo (PT)
34 427
Ismael de Souza (PPB) 25 937
Roosevell Fonseca (PDT) 9 498
Brancos
2 116
Nulos
8116
BELFORD ROXO IhIO
Número de eleitores 221 456
% de votos apurados 34%
Maria Lúcia Santos (PPB) 33 465
Renato de Jesus (PMDB) 12 174
Odete Marques (PFLI 5 490
Brancos
1 220
Nulos
8 592
BOM JARDIM 2H10
16 942
Numero de eleitores
% de votos apurados 90%
Celso Jardim (PPBl 4 575
Álvaro Guimarães iPTdoBl 2 603
Marcus Erthal (PSDBl 2 538
Brancos
379
Nulos
876
B. J. DE ITABAPOANA ShlO
Numero de eleitores
26 729
. ". 4e votos-apurados 100%
Carlos Garcia IPSDBI 11 972
Paulo Portugal iPMDBi 8 365
Brancos
786
Nulos
792
. CABO FRIO
Numero de eleitores 63 146
% de votos apurados 100%
Alair Corrêa (PSDBl 22 964
17 522
Paulo Massa iPPBi
Renato Marins (PFL) 2 781
Brancos
695
Nulos
2 263
CAC. DE MACACU 8h10
Numero de eleitores 29 747
% de votos apurados 84%
10 863
César de Almeida (PDTi
Waldecy Machado IPMDB) 4 680
Manoel da Silva (PSDBI 4 608
Brancos
1 036
Nulos
2 298
CAMBUCI
Numero de eleitores
13 396
% de votos apurados 100%
Aqnaldo Perez (PMDB) 5 388
Pedro Mendes (PPBl 5 121
JosèM de Carvalho (PDT) 78
Brancos
282
Nulos
260
. CAMPOS 3h10
Número de eleitores 271 622
% de votos apurados 90%
Garotinho (PDT) 134 906
RocMeller de Lima (PFL) 30.215
José Cláudio (PMDB) 13 030
Brancos
2 874
Nulos
18 799
CANTAGALO Bh10
Numero de eleitores
17 348
% de votos apurados 83%
Wilder de Paula (PPB) 7 240
Geraldo Guimarães (PSDB) 5 000
Roberto J Martins (PSC)
1 301
Brancos
260
Nulos
484
•CARAPEBUS 5M7
1* eleição
Número de eleitores
5 383
c; de votos apurados
100'-:
Eduardo Cordeiro (PMDB) 1 897
Luís Martins (PDT) 1 652
Nacif Salim Selem (PFL)
936
Brancos
168
Nulos
258
CARDOSO MOREIRA 22H30
Numero de eleitores
10 716

ESTADO

DO

RIO

% de votos apuradas 21%
Carlos Araújo (PSDB) 532
Gilson Siqueira (PSB) 467
Brancos:
Nulos
CARMO MIO
Número de eleitores 12.341
% de votos apurados: 95%
Odir Ribeiro (PMDB) 5.276
José Carlos Soares (PPB) 4 476
Brancos:
209
Nulos
403
CASIMIRO DE ABREU
Número de eleitores: 18.289
% de votos apurados:
Célio Sarzedas (PPB)
Ramon Gidalte (PSDB)
Júlio C Melo (PT)
Brancos
Nulos
C. LEVY GASPARIAN MIO
Numero de eleitores 5 890
% de votos apurados 100%
José Bento Sobrinho (PFL) 2 613
Nilton Dutra (PMDB) 2 151
Brancos
168
Nulos
256
CONC. DE MACABU flhl0
14 955
Numero de eleitores
% de votos apurados 94%
Ercinio Sousa (PDT) 4 717
Cláudio Linhares (PSB)
3 936
2 090
José Vianna (PTB)
Brancos
254
Nulos
505
CORDEIRO
«h 10
Numero de eleitores 11 722
% de votos apurados 100%
Leonardo Vieitas (PPBl 3 815
2 679
José Halled Filho IPDT)
César Lima (PSDB) 2 643
Brancos
164
Nulos
491
DUAS BARRAS 6h 10
7 792
Numero de eleitores
% de volos apurados 95%
José H Fernandes (PFL) 3 606
Ari Guimarães (PPB) 2 108
Francisco Moreira (PSDB) 347
Brancos
111
Nulos
335
DUQUE DE CAXIAS
Numero de eleitores 487 397
% de votos apurados 100%
Hydekel de Freitas (PPBi 114 866
114 302
Jose Zito (PSDBl
Alexandre Cardoso iPSBi 74 610
Brancos
9 343
Nulos
56 079
E. PAULO DE FRONTIN... 7h10
Numero de eleitores 11 574
% de votos apurados 94%
Jurandir Paixão (PMDBl 4 120
Marcos Balthazar (PPB) 2 689
Galileu Júnior (PSDB) 995
Brancos
131
Nulos
893
GUAPIMIRIM
Numero de eleitores
22 258
% de votos apurados
Ailton Rosa Vivas iPFLl
Claudesir Demetrio iPMNi
Carlos Cerqueira (PSDBl
Brancos
Nulos
IGUABA GRANDE 6h10
1" eleição
Numero de eleitores 7 580
% de votos apurados 91%
Hugo Canellas (PSDBl 3 734
Oscar Magalhães (PMDBl 2 313
Brancos
104
Nulos
279
ITABORAÍ
Numero de eleitores 94 111
: de votos apurados
Sérgio Soares (PSDBl
Marly Blakeley (PSB)
Jorge Almeida (PL)
Brancos
Nulos
ITAGUAÍ lOhIO
Numero de eleitores 60 208
% de votos apurados 13%
Jose Sagano Filho (PSDB) 2 300
Nisan César Santos IPFLI 2 264
Luís Roberto IPDT) 1 002
Brancos
209
Nulos
526
ITALVA flMO
10 908
Numero de eleitores
% de votos apurados 94%
Eliel Almeida (PDT) 4 531
Walber P Gomes (PSDBl 3 744
Brancos
221
Nulos
214
ITAOCARA 5h 10
18 450
Numero de eleitores
% de votos apurados 93%
Roberio Ferreira (PL) 8 147
João R dos Santos (PDT) 5 182
Paulo César Rimes (PT) 517
Brancos
321
Nulos
557
. ITATIAIA*
Número de eleitores 14 395
% de votos apurados 100%
Almir Lima (PMDBl 5 830
Luis Carlos de Aquino (PFL) 3 474
Nilson Neves (PDT» 1 868
Brancos
Nulos
. ITAPERUNA.
Número de eleitores 57 659
% de urnas apuradas.
Péricles de Paula (PSDB)
José Egydio (PFL)
Carlos Batista (PSB)
Brancos
Nulos
JAPERI
Número de eleitores 45 674
% de volos apurados
Luís Barcelos (PMDB)
José Carlos de Lima (PDT)
Marina de Almeida (PSDB)
Brancos
Nulos
{/
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Miro Teixeira
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Cyro
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12a)
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13a)

Ivan

14a)

Nílton

Paulo

Conde
Filho

(PSDB)

21,67%
8,57%

(PPS)

0,90%

Assis

0,82%

Cruz

Pinheiro
Oliveira

(PT do

B)

0,50%
0,26%

(PSTU)

Memória

0,77%

(Prona)

Pedregal

(PSL)

0,24%

(PMN)

0,23%

(PCB)

q

(PRTB)

Brancos/nulos

NILÓPOLIS MIO
Numero de eleitores 132 180
% de votos apurados 93%
José Carlos Cunha (PDT) 56 718
Simào Sessim (PSDBl 48 438
Brancos
2 795
Nulos
11376
. NITERÓI IMIO
366 565
Número de eleitores:
% de votos apurados 91 %
J R da Silveira (PDT) 194 407
Paulo Eduardo Gomes(PT) „..28 814
Antônio Moretti (PSDB) 34 791
Brancos
6 777
Nulos
41 870
NOVA FRIBURGO 23H10
110 997
Número de eleitores
% de votos apurados 91%
Paulo Azevedo (PMDB) 38 200

0,85%

(PRP)

(PSDC)

Garcia

24,67%

(PDT)

Oliveira

Miguel

40,25%

(PFL)

(PT)

Arouca

LAJE DO MURIAÉ 19MO
Número de eleitores 7 054
% de volos apurados 94%
José Eliezer (PMDB) 3 031
José Bernardo (PDT) 2.151
Ronaldo Alvim (PFL) 66
Brancos
97
Nulos
129
MACAÈ. .71M
Numero de eleitores 71 252
% de urnas apuradas 33%
Silvio Lopes (PSDB) 9913
Carlos de Paula (PPS) 5 786
Míriam Reid (PMN) 5 348
Brancos
759
Nulos
1 672
MACUCO
1* eleição
Numero de eleitores 4 868
% de volos apurados 100%
Mauricio Bittencourt (PPB) 2 245
José Carlos Boaretto (PDT) 1 784
Brancos
56
Nulos
114
MAGÊ.
120 673
Numero de eleitores
% de votos apurados
Benito Cozolino (PPB)
Nelson do Posto (PL)
Deladier G de Melo (Pronal
Brancos
Nulos
MANGARATIBA MIO
Numero de eleitores 20 210
% de votos apurados 96%
Cario Busatto (PSDB) 5 231
4 833
Emilde Castro (PDT)
Maria das Graças (PV) 3 407
Brancos
350
Nulos
1 238
MARICÁ ShlO
Numero de eleitores
43 757
% de votos apurados 98%
Luciano Rangel (PFL) 15 158
Aldemir Bittencourt (PMDBl 10 566
Alexandre Shiatchticas (PSC) 2173
Brancos
1 214
Nulos
2 712
MENDES. IMIO
14 691
Numero de eleitores
% de volos apurados 78%
VValdir Mexias IPPSI 4 447
Haobi Wehbe (PMDBl 4 379
Guaraci Guimarães (PSBl 1 902
Brancos
314
Nulos
966
MIGUEL PEREIRA
19 478
Numero de eleitores
% de votos apurados
Isis Fei|ô (PT)
Renato Almeida (PPB)
Fernando Pontes (PSDB)
Brancos
Nulos
MIRACEMA MIO
Número de eleitores 20115
% de urnas apuradas 91%
Gutemberg Damasceno (PV) 11 274
Carlos Corrêa (PSDBl 3 614
Walter da Silva (PSC) 130
Brancos
362
Nulos
776
NATIVIDADE.
Numero de eleitores 11282
¦ % de votos apurados
Márcio (PMDB)
José Vargas (PSDBl
Brancos
Nulos

95,95%

apurados

Fernando Pinto (PSDB) 19.000
Saudade Braga (PDT)) 17 229
Brancos: 2.006
Nulos
6 559
NOVA IGUAÇU 20h 10
Numero de eleitores 526 724
% de votos apurados 86%
Nelson Bornier (PSDB) 170 521
Cornèlio Ribeiro (PDT) 60 711
Artur Messias (PT) 52 244
Brancos 11.479
Nulos
74 347
PARACAMBI
Numero de eleitores 29 422
% de votos apurados
André Siciliano (PT)
Rogério Ferreira (PMDB)
Jonathas dos Santis (PPB)
Brancos
Nulos
PARAÍBA DO SUL 17h 10
Número de eleitores 27 387
% de volos apurados 96%
Rogério de Oliveira (PSD) 10 364
Mariàngela Santos (PPB) 9 695
Antônio Soares (PT) 967
Brancos
479
Nulos
1 629
PARATI IlhIO
16 031
Numero de eleitores
% de votos apurados 82%
Benedito da Silva (PSC) 4 873
Rogério Ramos (PMDB) 3 113
Roque Gama (PL)
1 953
Brancos
241
Nulos
757
PATI DO ALFIRES 777
Numero de eleitores 17 001
% de votos apurados
Dilson Gonçalves (PPBl
Eurico Júnior (PSDB)
Aroldo Rodrigues (PTB)
Brancos
Nulos
PETRÓPOLIS IMIO
194 571
Numero de eleitores
% de votos apurados 92%
Leandro Sampaio (PSDBl 48 801
Paulo Rattes (PMDB) 46 344
Amorim (Pronal 14 879
Brancos
5 797
Nulos
29 996
PINHEIRAL
1* eleição
Numero de eleitores 9 531
% de votos apurados
Aureliaro G Costa (PFL)
Luís Gonzaga (PSDBl
Brancos
Nulos
. PIRAÍ
1M
Número de eleitores 19 314
% de volos apurados 100%
Luís Fernando Pezáo (PDT) 9 277
Noro Hassum (PSDBl 4 082
Brancos
535
Nulos
1417
PORCIÚNCULA
Numero de eleitores 12 408
% de votos apurados
Antônio Jogaib (PPB)
Alaor Fonseca (PSOB)
Brancos
Nulos:
PORTO REAL
1* eleição
Numero de eleitores 6 335
% de volos apurados 100%
Sérgio Bernardeh (PSDB) 2 297
Jorge Sertiottis (PFL) 2 010
Brancos
Nulos
. QUATtS
I MIO
Número de eleitores 5 934
% de votos apurados _77%
Alfredo de Oliveira (PFL)— 3 252
João Paulo (PSOB)— 1922
VValdir Pacheco (PMDB)
349
Brancos —150
Nulos
348
QUEIMADOS
Número de eleitores 71 008
% de votos apurados
Carlos Albino (PDT)
Azair da Silva (PFL)
Robson de Oliveira (PPB)
Brancos e nulos

20%

o!o4%
14

95%

• QUISSAMA
ShlO
. 10 472
Número de eleitores
..100%
% de votos apurados
...4 479
Olâvio Carneiro (PSDBl
Antônio José Barbosa (PDT).. ...2 388
245
Brancos
Nulos
325
• RESENDE
17H30
... 65 239
Número de eleitores
91%
% de votos apurados
53%
Eduardo Mehoas (PSB)..
32%
Noel de Carvalho (PDT)..
6%
Álvaro Brito (PT)
1.3%
Brancos
6.6%
Nulos
• RIO BONITO
11h10
Numero de eleitores....
...36 480
97%
% de votos apurados ..
9157
Solange Pereira (PFLI..
Aires Abdala (PMDB)...
6 543
Felix Jorge (PSD)
6043
Brancos
815
Nulos
2 111
• RIO CURO
Numero de eleitores
.11217
. 100%
% de volos apurados
Carhnhos dos Santos (PFL).. ...4 437
Raul F Machado (PTBi
... 4 022
... 1 650
Jose Carlos Rocha (PSBl
Brancos
195
Nulos
670
• RIO DAS FLORES. ..
. 1M99
4 901
Numero de eleitores
85%
% de votos apurados
....3 492
Elias Kalil Ristum (PSDB)..
754
Marli M Alves (PDT)
165
Brancos
226
Nulos
• RIO DAS OSTRAS
.16 635
Número de eleitores
% de volos apurados
Gelson Apicelo (PDT)
Alcebiades Sabmo (PSDB)..
Aldem Vieira (PV)
Brancos
Nulos
S. M. MADALENA IMIO
Numero de eleitores 8 564
% de votos apurados 80%
Artur Lima Garcia (PL) 4 254
Gerdau Sinhoreli (PPB) 2 390
Brancos
156
Nulos
163
S. ANTÔNIO DE PÃDUA
Numero de eleitores 26 693
% de votos apurados
Frederico Padilha (PMDBl
Elias Camilo Jorge (PSB)
Paulo de OLiveira (PV)
Brancos
Nulos:
SAOFIDÉUS 22H30
Número de eleitores 28 576
% de votos apurados 38%
Benedito Passarinho (PSDB) 3 687
David Loureiro (PDT) 2 520
Brancos
Nulos
S. F. DO ITABAPOANA
1* eleição
Número de eleitores 31975
% de votos apurados
Artur Paes (POT)
José Barbosa Lemos (PSOB)
Brancos e nulos:
• sAoqonçalo
. 7MO
525 541
Número de eleitores
93%
% votos apurados
188975
Êdson Ezequiel (POT)
Alice Tambortndeguy (PSDB)..., ...98 584
Henry Calvert (PMDB) ..30 847
....9 732
Brancos
.. 51921
Nulos
• S.JOAO DA BARRA
.23 905
Número de eleitores
% de volos apurados;
Oitinho Campista (PTB)
Alberto Dauaire Filho (PMDB)..
Júlio Macedo (PT)
, Brancos
Nulos:
• S. JOÃO DE MERITI
Número de eleitores
% de votos apurados
Cândido Matos (PSDB)
José A Pereira (PPB)
Antônio de Carvalho (PFL)..
\

...6h16
.308874
59%
....45 761
... 33 325
...32.211

30

...3 728
Brancos.
.22 545
Nulos
• SAOJOSÉ DE UBÁ..
1* eleição
.4 098
Número de eleitores
% de votos apurados
Joseli Siqueira (PPB)
BiasmarkJ Nei (PMDB)
Brancos
Nulos
• SmIOSÉ VALE
MIO
DO RIO PRETO
T-eleicão
. 10.047
Número de eleitores
..100%
% de votos apurados
...2 715
Adilson Faraco (PTB)
...2 456
Carlos Rampini (PL)
... 1 903
Bianor Esteves (PMDB).
158
Brancos
521
Nulos:
• SAO PEDRO D'ALDEIA.. .MIO
Número de eleitores .34 984
% de votos apurados ....88%
Carlindo Filho (PMDB) ,.9 550
...8 187
Paulo R. Lobo (PPB)
Rubem Câmara (PTB) ...8127
656
Brancos
... 1 713
Nulos
S. SEBAST. DO ALTO IMIO
Número de eleitores 8 021
% de volos apurados: 100%
4 008
Antônio Segalote (PPB)
Ricardo E Magalhães (PDT) 1 959
Brancos
285
Nulos
227
SAPUCAIA MIO
14 886
Número de eleitores
% de votos apurados 97%
Moisés Coutinho (PPB) 7 243
Cleber Casadio (PPS) 2 867
José Ribeiro Filho (PSDB) 1 171
Brancos
391
Nulos
757
• SAQUAREMA
22h 10
...34 811
Número de eleitores....
89%
% de votos apurados..
....12 456
Carlos Campos (PFL)...
,...10 158
Antônio Perez (PSDB)..
2 772
Leomil Pinheiro (PDT)..
512
Brancos
1 591
Nulos
• SEROPÉDICA
Jf eleição
.33 118
Número de eleitores
% de volos apurados
Anabal Souza IPSDBI
Newton Cavalcanti (PFL)..
Brancos e nulos
• SILVA JARDIM IMIO
14 296
Numero de eleitores
% de votos apurados 86%
Antônio Lacerda (PSDB) 3433
Selmo Corrêa de Sá (PDT) 2 717
Augusto Tinoco (PFL) 2 399
Brancos
327
Nulos
527
• SUMIDOURO
OhlO
.10 267
Numero de eleitores
....78%
% de votos apurados
,.4 414
Manoel de Arauto (PSDB)..
...4 107
Juarez Corgumha (PFL)
137
Brancos
231
Nulos
• tanquA
1MIO
1* eleição
.12 911
Numero de eleitores
. 100%
% de votos apurados
...6 213
JailsonJ Cardoso (PL)..,
...3 269
Carlos A Pereira (PSC)..
433
Brancos
961
Nulos
• TERESÓPOLIS
21M0
...93 974
Numero de eleitores
.... 100%
% de urnas apurados
,...28 908
Mário Tricano (PSD)
....20 998
Celso Dalmasso (PSDB)..
...20966
Roberto Petto (PTB)
8 096
Brancos e nulos
TRAJANO DE MORAIS... 1M10
Numero de eleitores 9035
% de votos apurados 96%
Eduardo Galil (PMDB) 5130
Lincoln Ezumàrgio (PDT) 1 681
Antônio Rodrigues (PPS) 293
Brancos
200
Nulos
241
TRÊS RIOS' IMIO
Numero de eleitores 50 038
% de votos apurados 99%
Raleigh Ramalho (PTB) 13 757
Celso Jacob (PDT) 9 995
Samir Filho (PMDB) 7 991
Brancos
1 165
3.070
Nulos:
VALENQA 11MO
Niimero de eleitores 48 920
% de votos apurados 91%
Fernando Graca (PSDBl 16 387
Andre Corr£a (PV) 10 637
Manoel Macedo (PFL) 10 319
Brancos
871
Nulos
..2 676
VARRI-SAI
Numero de eleitores 5.688
—
% de votos apurados
Silvestre Gorini (PT)
Altino J Meira (PSDBl
Brancos
Nulos
VASSOURAS MIO
Número de eleitores 23.491
% de votos apurados -....85%
Pedro Ivo da Costa (PSOB) 6 339
Altair P. O Campos (POT) —5 425
José Maria Capute (PPB) 4.779
Brancos:
-.664
Nulos
1-647
VOLTA REDONDA. OIMO
174.875
Número de eleitores
% de votos apurados: 99%
Antônio Neto (PSB) 82 898
Nelson dos Santos (PSDB) 38 480
Brancos
4 238
Nulos
11830
Dados fornecidos por A Folha de
Campos. Rádio Agulhas Negras de Resende e Rádio Três Rios
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JORNAL DO BRASIL
POLÍTICA/ELEIÇÕES

APURAÇÃO

NO

ESTADO

DO

RIO

DE

Votos apurados: 100% •
• ANGRA DOS REIS
Gilson Siqueira (PSB) 4.136 ¦
Carlos Araújo (PSDB) 3.828 •
Número d# •Wtor««64.116
:
Votos apurados 100% : Brancos.
:
José Castilho (PT) 17-501 • Nulos:
Aurélio Marques (PSDB) 14 709 :
CARMO
:
João C Rabelo (PSB) 12 649 j Número de eleitores: 12.341 :
Brancos:
: Votos apurados: 95% :
Nulos:
: Odir Ribeiro
(PMDB) 5.276 :
José Carlos Soares (PPB) 4.476 :
. APERIBÉ
209
|
Número de eleitores: 5.493 • Brancos:
403
\
Votos apurados 100% • Nulos:
Altredo Teles (PFL) 2 727 ;
CASIMIRO DE ABREU ;
Paulo Bairral (PSDB) 2 043 j Número de eleitores: 18.289 :
Brancos
: Votos apurados: 100% :
Nulos
j Ramon Gidalte (PSDB) 9.338 :
Célio Sarzedas (PPB) 3892 :
.ARARUAMA
Número de eleitores: 51.141 : Júlio C. Melo (PT) 450 :
•
Votos apurados 89% • Brancos:
•
Meira (PRP) 11-194 j Nulos:
Altevir Barreto (PMDB) 10.431 •
C. LEVY QASPARIAN
Paulo Renato (PDT) 9.547 : Número de eleitores: 5.890 ¦
Brancos 1-173 : Votos apurados: 100% :
Nulos
2 871 : José Bento Sobrinho (PFL) 2.613 :
Nilton Dutra (PMDB) 2 151 :
.AREAL
168
:
Numero de eleitores: 7 746 : Brancos:
Nulos:
256
:
Votos apurados 100% :
José Francisco (PSDB) 3131 :
CONCEIÇÃO DE MACABU
Michele Félix (PMDB) 3 097 : Número de eleitores: 14 955 \
212
: Votos apurados: 100% •
| Brancos
Nulos
*03
: Erclnio Sousa (PDT) 4 717 •
Cláudio Linhares (PSB) 3 936 ¦
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
!' eleiçiio
| José Vianna (PTB) 2.090 •
254
•
: Número de eleitores 8 609 : Brancos
505
:
: Votos apurados 100% j Nulos
: Minnho Braga (PDT) 2 344 : . CORDEIRO
i Toninho Branco (PFL) 2 219 | Número de eleitores
11 722 ;
Clemente da Silveira (PSDB) 1 694 | Votos apurados 100% :
: Brancos
127
j Leonardo Vieitas (PPB) 3 815 :
: Nulos
271
José Halled Filho (PDT) 2 679 :
César Lima (PSDB) 2 643 :
. ARRAIAL DO CABO
164
:
17 790 ¦ Brancos
: Numero de eleitores
491
:
Votos apurados 100% • Nulos
: Renato Viana (PFL) 7.923 •
DUAS BARRAS
; Francisco Sobrinho (PSDB) 6039 : Número de eleitores 7.792 •
Odir Simas (PDT) 340 : Votos apurados 95% j
Brancos
195
:
Fernandes (PFL) 3 606 |
437
: José H
; Nulos
Ari Guimarães (PPB) 2 108 :
BARRA DO PIRAÍ
Francisco Moreira (PSDB) 347 :
: Numero de eleitores 61068 ; Brancos
111
:
•\ Votos apurados 100%
: Nulos
335
:
Mario Sérgio (PPBl 16 605 :
DUQUE DE CAXIAS
Jose Luís Anchite (PTB) 12.754
Número de eleitores 487 397 :
José Joaquim (PSDB) 11998
Votos apurados 94,4% :
.1 Brancos
Hydekel de Freitas (PPB) 28,9% :
:• Nulos
José Zito (PSDB) 28,8% j
BARRA MANSA
Alexandre Cardoso (PSB) 18.8% ;
Brancos 2.4% j
;•'• Numero de eleitores 112 014
Nulos
14.3%
•
Votos apurados 86%
Inès Pandelò (PT) 34 427
E. PAULO DE FRONTIN ;
:i Ismael de Souza (PPBl 25 937
11 574 :
Numero de eleitores
Roosevelt Fonseca (PDT) 9 498
apurados
94%
:
Votos
: Brancos
116
2
Jurandir Paixão (PMDB) 4 120 •
Nulos
8116
Marcos Balthazar (PPB) 2 689 •
BELFORD ROXO
Gallleu Júnior (PSDB) 995 j
Numero de eleitores 221 456
Brancos
131
•
: Votos apurados 79.2%
Nulos
893
i
:! Maria Lúcia Santos (PPB) 52.5%
• QUAPIMIRIM :
•: Renato de Jesus (PMDB) 19.09%
Numero de eleitores 22 258 :
: Odete Marques (PFL) 8.6%
Votos apurados
:
Brancos
19%
Ailton Rosa Vivas (PFL)
|
Nulos
13,5%
\
Claudesir Demetrio (PMN)
BOM JARDIM
Carlos Cerqueira (PSDB)
•
Brancos
•
16 942
Número de eleitores
Nulos
•
Votos apurados 90%
Celso Jardim (PPB) 4 575
• IQUABA GRANDE :
Álvaro Guimarães (PTdoB) 2 603
J*
eleiçào
\
Marcus Erthal (PSDB) 2 538
Numero de eleitores 7 580
•;
Brancos
379
Votos apurados 91% ;
876
: Nulos
Hugo Canellas (PSDB) 3 734
Oscar Magalhães (PMDB) 2 313
B. JESUS DE ITABAPOANA
| Numero de eleitores 26 729
Brancos
104 ;
Nulos
279
• Votos apurados 100%
: Carlos Garcia (PSDB) 11 972
ITABORAÍ
Paulo Portugal (PMDB) 8 365
Numero de eleitores 94 111
•: Brancos
786
Votos apurados
í: Nulos
792
Sérgio Soares (PSDB)
Marly Blakeley (PSB)
• CABO FRIO
li!: Numero eleitores 63 146
de
Jorge Almeida (PL)
!: Votos apurados 100%
Brancos:
Alair Corrêa (PSDB) 22 964
Nulos
17 522
Paulo Massa (PPB)
• ITAOUAÍ
J: Renato Marins (PFL) 2 781
Número de eleitores 60 208
i
Brancos
695
apurados 13%
Votos
:
Nulos
2 263
: José Sagario Filho (PSDB) 2 300
CACHOEIRAS DE MACACU
: Nisan César Santos (PFL) 2 264
J: Número de eleitores 29 747 : Luis Roberto (PDT) 1 002
209
\\ Votos apurados 84% : Brancos
526
J: César de Almeida (PDT) 10 863 : Nulos
}• Waldecy Machado (PMDB) í 680
• ITALVA
J: Manoel da Silva (PSDB) 4 608
Número de eleitores 10 908
Brancos
1
036
J
Votos apurados 94%
Nulos
2 298
Eliel Almeida (PDT) 4 531
Walber P Gomes (PSDB) 3 744
• CAMBUCI
;;
Brancos
221
Número de eleitores 13 396
Votos apurados 100%
Nulos
214
I; Agnaldo Perez (PMDB) 5 388
• ITAOCARA
A Pedro Mendes (PPB) 5.121
Numero de eleitores 18 450
í José M. de Carvalho (PDT) 78
Votos apurados 93%
282
jc Brancos:
Robério Ferreira (PL) 8.147
260
[í Nulos:
JoãoR dos Santos (PDT) 5.182
CAMPOS
Paulo César Rimes (PT) 517
Brancos: 321
Número de eleitores 271622
Nulos:
557
3 Votos apurados 90%
•; Garotinho (PDT) 134 906
ITATIAIA
•; Rockfeller de Lima (PFL) 30.215
Número de eleitores 14 395
030
Cláudio
(PMDB) 13
j: José
Votos apurados 100%
l- Brancos:
2874
Almir Lima (PMDB)
—5.830
Nulos:
18 799
Luis Carlos de Aquino (PFL).3.474
.CANTAQALO
Nilson Neves (PDT) ....1.868
Brancos
17 348
5 Numero de eleitores:
Nulos:
?: Votos apurados 83%
í Wilder de Paula (PPB) 7 240
ITAPERUNA
2 Geraldo Guimarães (PSDB) 5 000
Número de eleitores: 57.659
Martins
Roberto
J.
301
(PSC) 1
S
Votos apurados 100%
260
í Brancos:
Pèricles de Paula (PSDB)..- 24.358
Nulos:
484
í
José Egydio (PFL)
19230
< • CARAPEBUS
Carlos Batista (PSB)—
Brancos:
—
í r eleiçào
Nulos:..Número de eleitores:
5.383
£ Votos apurados. 100%
•JAPERI
Eduardo Cordeiro (PMDB) 1 897
Número
de eleitores:
45.674
v Luis Martins (PDT) -1.652
Votos apurados:
Nacif Salim Selem (PFL) 936
Luis Barcelos (PMDB)
168
y Brancos
José Carlos de Lima (PDT)
Nulos:
258
?:
Marina de Almeida (PSDB)
•: . CARDOSO MOREIRA
Brancos
*: Número de eleitores- 10 716
Nulos:

JANEIRO

RIO

DE

JANEIRO

% de votos
Paulo

17H52

apurados

Luís

2a)

Sérgio

Cabral

3a)

Chico

Alencar

42)

Miro Teixeira

52)

Sérgio

62)

Oswaldo

72)

José

82)

Vanderlei

9a)

Antônio

102)

Cyro

112)

Paulo

122)

Magno

132)

Ivan

14a)

Nilton

Filho

(PSDB)

18,9%
7,5%

(PPS)

0,8%

(PRP)

0,7%

(PSDC)

0,7%

Assis

(Prona)

Pedregal

(PT do

Garcia

Pinheiro
Oliveira

0,7%

B)

0,4%

(PSTU)»»»»»»»*»**»»»

Memona
Oruz

21,4%

(PDT)

Oliveira

(PSL)

0,2%

0,2%

(PMN0,2%
(PCB)

0,2%

(PRTB)

Brancos/nulos

MARICÁ
Numero de eleitores 43 757
Votos apurados: 98%
Luciano Rangel (PFL) 15 158
Aldemir Bittencourt (PMDB) 10 566
Alexandre Shiatchticas (PSC)2 173
Brancos
1.214
Nulos
2 712
MENDES
Numero de eleitores 14 691
Votos apurados 78%
Waldir Mexias (PPS) 4 447
Habbi Wehbe (PMDB) 4 379
Guaraci Guimarães (PSB) 1 902
Brancos
314
Nulos:
966
MIGUEL PEREIRA
19 478
Numero de eleitores:
Votos apurados
Isis Feijó (PT)
Renato Almeida (PPB)
Fernando Pontes (PSDB)
Brancos
Nulos
MIRACEMA
Número de eleitores 20 115
Votos apurados. 100%
Gutemberg Damasceno (PV) 11 274
Carlos Corrêa (PSDB) 3.614
Walter da Silva (PSC) 130
Brancos
362
Nulos:
776
NATIVIDADE
Número de eleitores 11 282
Votos apurados: 100%
Márcio Assis (PMDB) 5.727
José Vargas (PSDB)
3.029
Brancos:
244
Nulos:
367
NILÓPOUS
Número de eleitores 132 180
Votos apurados 93.4%
José Carlos Cunha (PDT) 46.7%
Simão Sessim (PSDB) 39.9%
Brancos
2,3%
Nulos: —.9,4%
NITERÓI
Número de eleitores: 366 565
Votos apurados: 91,8%
J R da Silveira (POT).... 64.8%
Paulo Eduardo Gom«s(PT) 9,6%
Antônio Moretti (PSDB) 8.3%
Brancos
2.3%
Nulos:
13.9%
NOVA FRIBURGO
Número de eleitores 110997

35»1%

(PT)

Arouca

Miguel

99j1%

FL
(PFL)

Conde

1a)

LAJE DO MURIAÉ
Número de eleitores: 7.054
Votos apurados 94%
José Eliezer (PMDB) 3.031
José Bernardo (PDT) 2.151
Ronaldo Alvim (PFL) 66
Brancos
97
Nulos
129
MACAÉ
Número de eleitores 71 252
Urnas apuradas 100%
Silvio Lopes (PSDB) 20.490
Carlos de Paula (PPS) 11 545
Minam Reid (PMN) 9 723
Brancos
1 361
Nulos
3 280
MACUCO
f| eleição
Numero de eleitores 4 868
Votos apurados 100%
Mauricto Bittencourt (PPB) 2 245
José Carlos Boaretto (PDT) 1 784
Brancos
56
Nulos
114
• MAQt
, 120 673
Número de eleitores
Votos apurados
..35 253
Nelson do Posto (PL)
..31773
Deladier de Melo (Prona)
..13 067
Benito Cozolino (PPBl
,...3 602
Brancos
.11295
Nulos
MANOARATIBA
Numero de eleitores 20 210
Votos apurados 96%
Cario Busatto (PSDB) 5 231
4 833
Emil de Castro (PDT)
Maria das Graças (PV) 3 407
Brancos
350
Nulos
1 238

do fechamento oesta edição

horário

... 100%
Votos apurados
...43.5%
Paulo Azevedo (PMDB)..
...20.8%
Fernando Pinto (PSDB!..,
... 17.6%
Saudade Braga (PDT))...
21%
Brancos
6.5%
Nulos
• NOVA IGUAÇU
526 724
Numero de eleitores
Volos apurados 93.4%
Nelson Bornier (PSDB) 44 0%
Cornélio Ribeiro (PDT) 15.8%
Artur Messias (PT) 13.5%
Brancos
3.0%
Nulos
19.1%
• PARACAMBI
Numero de eleitores 29 422
Volos apurados
André Siciliano |PT|
Rogério Ferreira (PMDB) eleito
Jonathas dos Santis (PPB)
Brancos
Nulos
• PARAÍBA DO SUL
Número de eleitores 27 387
Votos apurados- 96%
Rogério de Oliveira (PSD) 10 364
Manãngela Santos (PPB) 9 695
Antônio Soares (PT) 967
Brancos
479
Nulos
1 629
• PARATI
16 031
Numero de eleitores
Votos apurados 82%
Benedito da Silva (PSC) 4 873
Rogério Ramos (PMDB) 3 113
Roque Gama (PL)
1 953
Brancos
241
Nulos
757
• PATI DO ALFERES
.17 001
Numero de eleitores
Votos apurados
Dilson Gonçalves (PPB)
Eurico Júnior (PSDBl
Aroldo Rodrigues (PTB)
Brancos
Nulos
• PETRÓPOLIS
. 194 571
Número de eleitores
.... 100%
Votos apurados
Leandro Sampaio (PSDB).., ... 29.9%
...28.2%
Paulo Rattes (PMDB)
9.1%
Airorim (Prona)
3 6%
8'ancos
... 12.9%
Nulos
PINHEIRAL
J" eleiçào
Número de eleitores 9 531
Votos apurados 100%
Aureliano G Costa (PFL) 4 945
Luis Gonzaga (PSDB).— 1 939
Brancos
Nulos
PIRAl
Numero de eleitores 19 314
Votos apurados 100%
Luis Fernando Pezão (PDT) 9 277
Noro Hassum (PSOB). 4 082
Brancos:
535
Nulos:
1417
PORCIÚNCULA
Numero de eleitores
12 408
Votos apurados..Antônio Jogaib (PPB)
Alaor Fonseca (PSDB)
Brancos
Nulos:
PORTO REAL
7* eleiçào
Número de eleitores: 6 335
Votos apurados:
100%
Sérgio Bernardeli (PSDB)
2 297
Jorge Sertiottis (PFL) 2 010
Brancos
Nulos:
QUATIS
Número de eleitores 5 934
—77%
Votos apurados:
Alfredo de Oliveira (PFL). 3.252
João Paulo (PSDB)
1922
Waldir Pacheco (PMDB)
349
Brancos:
150
Nulos
348
• QUEIMADOS
71008
Número de eleitores
Votos apurados:
Carlos Albino (POT)..

0%

13,0%
9898t
Azair da Silva (PFL)
Robson de Oliveira (PPB)
Brancos e nulos
quissamA
10 472
Número de eleitores
Votos apurados 100%
Otávio Carneiro (PSDB) 4 479
Antônio José Barbosa (PDT) 2 388
Brancos
245
Nulos
325
RESENDE
Numero de eleitores 65 239
Votos apurados 91%
Eduardo Mehoas (PSB) 53%
Noel de Carvalho (PDT) 32%
Álvaro Brito (PT)
6%
Brancos
1.3%
Nulos
6.6%
RIO BONITO
36 480
Numero de eleitores
Votos apurados 97%
Solange Pereira (PFL) 9 157
Aires Abdala (PMDB) 6 543
Felix Jorge (PSD) 6 043
Brancos
815
Nulos
2 111
• RIO CLARO
, 11 217
Numero de eleitores
..100%
Votos apurados
Carlinhos dos Santos (PFL).. ..4 437
...4 022
RaulF Machado (PTB)
... 1 650
Jose Carlos Rocha (PSB)
195
Brancos
670
Nulos
• RIO DAS FLORES
Número de eleitores 4 901
Votos apurados 85%
Elias Kalil Ristum (PSDBl 3 492
Marli M Alves (PDT) 754
Brancos
165
Nulos
226
RIO DAS OSTRAS
Numero de eleitores '6 635
Votos apurados: 100%
Alcebiades Sabino (PSDB) 6 623
Gélson Apicelo (PDT) 5 629
Aldem Vieira (PV)
Brancos
Nulos
S. MARIA MADALENA
Número de eleitores 8 564
Votos apurados 80%
Artur Lima Garcia (PL) 4 254
Gerdau Sinhoreli (PPBl 2 390
Brancos
156
Nulos
163
S. ANTÔNIO DE PADUA
Numero de eleitores 26 693
Votos apurados 100%
Frederico Padilha (PMDB) 11 048
Elias Camilo Jorge (PSB) 7 607
Paulo de OLiveira (PV) 2 390
Brancos
613
Nulos
749
sAofidéus
Número de eleitores 28 576
Votos apurados: 100%
Benedito Passarinho (PSDB) 9 472
Oavid Loureiro (PDT) 6 924
Brancos
590
Nulos
931
sAof.doitabapoana
/• eleiçào
Número de eleitores 31 975
Votos apurados
Artur Paes (POT)
José Barbosa Lemos (PSDB).
Brancos e nulos:
SAO GONÇALO
Número de eleitores 525 541
Votos apurados: 93%
Edson Ezequiel (PDT). 188 975
A. Tamborindeguy (PSDB) 98 584
Henry Calvert (PMDB) 30 847
Brancos
9 732
Nulos:
51921
SAO JOÃO DA BARRA
23 905
Número de eleitores:—100%
Votos apurados
A. Dauaire Filho (PMDB) 49.9%
Oitinho Camptsta (PTB) — 44.4%
( Júlio Macedo (PT)
Brancos:.-.
Nulos
—
SÃO JOÀO DE MERfTI
Número de eleitores— 308 874

iri.
i

ii i i

Votos apurados: 59% .
Cândido Matos (PSDB) 28,6% :
José A. Pereira (PPB) 20,8% :
:
Antônio de Carvalho (PFL) 20,1
Brancos: 2,3% :
Nulos:
14,1%~~ :j
SÀOJOSÉ DEUBA
?• eleição
:
Número de eleitores: 4 098 :
Votos apurados: 100% :
Joseli Siqueira (PPB) 2 510 :
Biasmark J. Nei (PMDB) 949 :
Brancos: não divulgado ;
N,ulos: não divulgado \
SJ. VALE DO R. PRETO
?• eleição
•
Número de eleitores: 10 047 |
Votos apurados: 100% •
Adilson Faraco (PTB) 2 715 •
Carlos Rampini (PL) 2 456 •
1 903 :
Bianor Esteves (PMDB)
Brancos
158
:
Nulos
521
:
S. PEDRO 0'ALDEIA
Número de eleitores: 34 98<» :
Votos apurados 88%
:
Carlindo Filho (PMDB) 9.550 .:
Paulo R Lobo (PPB) 8187
Rubem Câmara (PTB) 8 127 :
Brancos
656
Nulos
1 713
S. SEBAS. DO ALTO £
Número de eleitores 8.021 Ç
Votos apurados 100%
Antônio Segalote (PPB) 4 008
Ricardo E Magalhães (PDT) 1.959
Brancos
285 J*j
Nulos
227
$
SAPUCAIA %
14 886 i.:
Número de eleitores
Votos apurados: 97% :
Moisés Coutinho (PPB) 7 243 :
Cleber Casadio (PPS) 2 867 :
José Ribeiro Filho (PSDB) 1171
Brancos
391
:
:
Nulos
757
SAQUAREMA
Numero de eleitores 34 811 :
Votos apurados 89% :
Carlos Campos (PFL) 12 456 :
Antônio Perez (PSDB) 10158 ' :
Leomil Pinheiro (POT) 2 772 :
Brancos
512
•:
Nulos:
1591
:
•SEROPÉDICA
l'eleição
-¦
Número de eleitores 33118 "•
t•
Votos apurados
Anabal Souza (PSDB)
.fNewton Cavalcanti (PFL)
Brancos
Nulos
.:
SILVA JARDIM
14 296 "••
Numero de eleitores
Votos apurados 86% '
Antônio Lacerda (PSDB) 3 433 •
Selmo Corrêa de Sà (PDT) 2 717 «:
Augusto Tinoco (PFL) 2 399 i,:
:
Brancos
327
Nulos
527 , :
SUMIDOURO ]
10.267 —:
Numero de eleitores
Votos apurados 78% **:
Manoel de Arau|0 (PSDB)..- 4 414
Juarez Corguinha (PFL) 4 107 _ :
Brancos
137
Nulos
231 ' j
TANQUÃ *'i
j
?• eleiçào
Numero de eleitores: 12.911
Votos apurados 100% !
Jailson J Cardoso (PL) 6 213 • •
Carlos A Pereira (PSC)
3269 i
Brancos
433
Nulos
961
.:
TERESÓPOUS |
Numero de eleitores
93 974 •
Votos apurados 100% n:
Mário Tricano (PSD) 28 908
C«lso Dalmasso (PSDB) 20 996
Roberto Petto (PTB) 20 966
Brancos e nulos 8098 ¦ [
TRAJANO DE MORAIS j
Numero de eleitores 9035 ^:
Votos apurados 96% :
Eduardo Galil (PMDB) 5130 :
Lincoln Ezumârgio (POT) 1581 \
Antônio Rodrigues (PPS)
293 • •
Brancos
200 .}•
Nulos
241
j
TRÊS RIOS
Numero de eleitores 50 038 ¦ •
Votos apurados 99% :
":
Raleigh Ramalho (PTB) 13757 "
9 995 i
Celso Jacob (PDT)
Samir Filho (PMDB) 7 991 :
Brancos 1165 *:
Nulos:—
3.070
VALENÇA %
Número de eleitores 48 920 ' •
Votos apurados -91% |
Fernando Graça (PSOB) 16 387
André Corrêa (PVV
10637 ,:
Manoel Macedo (PFL). -10.319 ~*":
Brancos
871
:
2676 . :
i Nulos
VARRE-SAI
Número de eleitores 5.688 :
—. ' :
Votos apurados—
:
Silvestre Gorini (PT)
Altino J Meira (PSOB).— —— ij :
Brancos
;
Nulos
|
:
:
;
:
:
:
:
:
'¦
:
:
|
j

! |
.VASSOURAS
Numero de eleitores 23.491 t" :
—.85% :
Votos apurados
Pedro Ivo da Costa (PSOB) —6 339 ' :
Altair P O Campos (POT) 5.425 " :
José Maria Capute (PPB) 4 779 7 :
Brancos
.664 . •
Nulos
1647 ^ :
VOLTA REDONDA i :
Número de eleitores 174 875 t ]
Votos apurados
99,3% |
512% r j
Antônio Neto (PSB).—
Nelson dos Santos (PSDB). —25.6% ^ ]
Brancos:
2,8% 1, •
Nulos:
—75% 1 i
*
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APURAÇÃO

NO

ANGRA DOS REIS
Número de eleitores: 64.116
Votos apurados 100%
José Castilho (PT) 33,1%
Aurélio Marques (PSDB) 27,9%
João C. Rabelo (PSB) 24,0%
Brancos: 2.2%
Nulos:
7,1%
APERIBÉ
Número de eleitores: 5.493
Votos apurados: 100%
Alfredo Teles (PFL) 2.727
Paulo Bairral (PSDB) 2.043
Brancos:
Nulos
ARARUAMA
Número de eleitores: 51.141
Votos apurados 100%
Meira (PRP) 27.5%
Altevlr Barreto (PMDB) 25,6%
Paulo Renato (PDT) 23,4%
Brancos
2,4%
Nulos
7,1%
AREAL
Numero de eleitores 7.746
Votos apurados 100%
José Francisco (PSDB) 45,7%
Michele Félix (PMDB) 45.2%
Brancos
3,1%
Nulos
5,8%
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
r eleição
Número de eleitores 8 609
Votos apurados 100%
Mirinho Braga (PDT) 2 344
Toninho Branco (PFL) 2 219
Clemente da Silveira (PSDB) 1 694
Brancos
127
Nulos
271
ARRAIAL DO CABO
17 790
Numero de eleitores
Votos apurados 100%
Renato Viana (PFL) 52 8%
Francisco Sobrinho (PSDB) 40,3%
Odir Simas (PDT) 2.0%
Brancos
1.3%
Nulos
3.1%
BARRA DO PIRAÍ
Numero de eleitores 61 068
Votos apurados 100%
Mario Sérgio (PPBi 30 4%
José Luís Anchite (PTB) 26.7%
Jose Joaquim (PSDB) 22,3%
Brancos
2.6%
Nulos
8.3%
BARRA MANSA
Numero de eleitores 112 014
Votos apurados 86%
Inés Pandelo (PT) 34 427
Ismael de Souza (PPBl 25 937
Roosevelt Fonseca (PDT| 9 498
Brancos
2 116
Nulos
8 116
BELFORD ROXO
Numero de eleitores 221 456
147 342
Votos apurados
Maria Lúcia Santos (PPBl 52,2%
Renato de Jesus (PMDB) 18.5%
Odete Marques (PFL) 9 6%
Brancos
2.0%
Nulos
12.8%
BOM JARDIM
Número de eMtor*tii6 942
Votos apurados 100%
Celso Jardim (PPB) 31,2%
Álvaro Guimarães (PTdoB) 17,7%
Marcus Erthal (PSDB) 17.3%
Brancos
2.6%
Nulos
6.0%
B.J. DE ITABAPOANA
Numero de eleitores 26 729
Votos apurados 100%
Carlos Garcia (PSDB) 54 6%
Paulo Portugal (PMDB) 38 2%
Brancos
3.6%
Nulos
3.6%
CABO FRIO
Numero de eleitores 63 146
Votos apurados 100%
Alair Corrêa (PSDB) 22 964
Paulo Massa (PPB)
17 522
Renato Marins (PFL) 2 781
Brancos
695
Nulos
2 263
C. DE MACACU
Numero de eleitores 29 747
Votos apurados 100%
César de Almeida (PDT) 43 9%
Waldecy Machado (PMDB) 18 9%
Manoel da Silva (PSDB) 18.6%
Brancos
4.2%
Nulos
9.3%
CAMBUCI
13 396
Numero de eleitores
Votos apurados 100%
Agnaldo Perez (PMDB) 5 388
Pedro Mendes (PPB) 5121
JoséM de Carvalho (PDT) 78
Brancos
282
Nulos
260
•CAMPOS
Numero de eleitores 271 622
Votos apurados 100%
Garotinho (PDT) 73,4%
Rockfeller de Lima (PFL) 14,2%
José Cláudio (PMDB)
6.1%
Brancos: 1.3%
Nulos:
8.8%
•CANTAGALO
Numero de eleitores: 17 348
Votos apurados 100%
Wilder de Paula (PPB) 506%
Geraldo Guimarães (PSDB) 35,0%
Roberto J Martins (PSC)
9.1%
Brancos
1,8%
Nulos
3,3%
•CARAPEBUS
1' eleição
5 383
Número de eleitores
Votos apurados.. 100%
1897
Eduardo Cordeiro (PMDB)
Luis Martins (POT) 1652
Nacit Salim Selem (PFL)- 936
Brancos
168
Nulos
258
CÍ.RDOSO MOREIRA
Número de eleitores
10 716

ESTADO

DO

RIO

Votos apurados: 100%
Gilson Siqueira (PSB) 4.136
Carlos Araújo (PSDB) 3.828
Brancos:
Nulos:
• CARMO
Número de eleitores: 12.341
Votos apurados: 100%
Odir Ribeiro (PMDB) 50,9%
José Carlos Soares (PPB) 43,1 %
Brancos: 2,1%
Nulos:
3.9%
• CASIMIRO DE ABREU
Número de eleitores: 18.289
Votos apurados: 100%
Ramon Gidalte (PSDB) 9.338
Célio Sarzedas (PPB) 3 892
Júlio C. Melo (PT)
450
Brancos:
Nulos:
• C. LEVY QASPARIAN
Número de eleitores: 5.890
Votos apurados; 100%
José Bento Sobrinho (PFL) 50,4%
Nilton Dutra (PMDB) 41,4%
Brancos
3.2%
Nulos
4.9%
• C. DE MACABU
. 14 955
Número de eleitores
. 100%
Votos apurados:
,38.9%
Ercinio Sousa (PDT)
. 32,5%
Cláudio Linhares (PSB)
..17.2%
José Vianna (PTB)
....2.1%
Brancos
,..4.1%
Nulos
• CORDEIRO
.11 722
Número de eleitores
. 100%
Votos apurados
,38.7%
Leonardo Vieitas (PPB)..
..27,2%
José Halted Filho (PDT)..
,26,8%
César Lima (PSDB)
...1.6%
Brancos
...5,0%
Nulos
• DUAS BARRAS
Numero de eleitores 7 792
Votos apurados 100%
JoséH Fernandes (PFL) 53,6%
Ari Guimarães (PPB) 31.3%
Francisco Moreira (PSDB) 5.1%
Brancos
1.6%
Nulos
5.0%
DUQUE DE CAXIAS
Numero de eleitores 487.397
Votos apurados 100%
Hydekel de Freitas (PPB) 28.9%
José Zito (PSDB) 28 8%
Alexandre Cardoso (PSB) 18.8%
Brancos
2,4%
Nulos
14.3%
ENG« PAULO DE FRONTIN
Numero de eleitores 11 574
Votos apurados 100%
Jurandir Paixão (PMDB) 43.9%
Marcos Balthazar (PPB) 28.7%
Galileu Júnior (PSDB) 10.6%
Brancos
1,4%
Nulos
9,5%
• QUAPIMIRIM
.22258
Numero de eleitores
Votos apurados
Ailton Rosa Vivas (PFL)
Claudesir Demetrio (PMN)...
Carlos Cerqueira (PSDB)
Brancos
Nulos
IQUABA GRANDE
1' eleicdo
Numero de eleitores 7 580
Votos apurados 100%
Hugo Canellas (PSDB) 57.3%
Oscar MagalhSes (PMDB) 35.5%
Brancos
1.6%
Nulos
4.2%
ITABORAi
Numero de eleitores 94 111
Votos apurados 100%
Sergio Soares (PSDB) 51,4%
Jorge Almeida (PL) 15 9%
Brancos
5.5%
Nulos
3.0%
ITAOUAi
Numero de eleitores 60 208
Votos apurados 100%
Jose Sagario Filho (PSDB) 34.8%
Nisan C&sar Santos (PFL) 34 1%
Luis Roberto (PDT) 16.1%
Brancos
2 8%
Nulos
8.0%
ITALVA
10 908
Numero de eleitores
Votos apurados 100%
Eliel Almeida (PDT) 52.0%
WSIber P Gomes (PSDB) 43,0%
Brancos
2,5%
Nulos
2,5%
(TAOCARA
Numero de eleitores 18 450
Votos apurados 100%
Roberio Ferreira (PL) 53.0%
JoSoR dos Santos (PDT) 33,7%
Paulo C6sar Rimes (PT) 3.4%
Brancos
2.1%
Nulos
3.6%
ITAT1AIA
Numero de eleitores 14 395
Votos apurados 100%
Almir Lima (PMDB) 5 830
Luis Carlos de Aquino (PFL) 3 474
Nllson Neves (PDT) 1868
Brancos
Nulos:
ITAPERUNA
Numero de eleitores 57 659
Votos apurados 100%
Pfericles de Paula (PSDB) 49.5%
Jos6 Egydio (PFL) 39.1%
Brancos
4.2%
Nulos
3.0%
JAPERI
45 674
Numero de eleitores
Votos apurados 100%
Luis Barcetos (PMDB) 31,6%
Jos6 Carlos de Lima (POT) 31.5%
Marina de Almeida (PSDB) 19.0%
Brancos
4.9%
• Nulos:
13.1%
LAJE DO MURIAt
Numero de eleitores
Votos apurados:

7 054
100%

DE

HORÁRIO DO FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO'

JANEIRO

RIO

DE

JANEIRO
apurados

% de votos
Paulo

Conde

12)

Luís

22)

Sérgio

Cabral

32)

Chico

Alencar

42)

Miro Teixeira

52)

Sérgio

62)

Oswaldo

72)

José

82)

Vanderlei

92)

Antônio

102)

Cyro

112)

Paulo

122)

Magno

132)

Ivan

142)

Nilton

Filho

(PFL)
(PSDB)

7,5%
0,8%

(PRP)

(Prona)

Garcia

Pinheiro
Oliveira

B)

0,7%
0,4%
0,2%

(PSTU)

Memória
Cruz

(PT do

0,7%
0,7%

(PSDC)

Assis

21,4%
18,9%

(PPS)

Pedregal

(PSL)

0,2%

(PMN)

0,2%

(PCB)

0,2%

(PRTB)

Brancos/nulos

magE
120 673
Numero de eleitores
Votos apurados 98%
Nelson do Posto (PL) 35 253
Deladier de Melo (Prona) 31 773
Benito Cozolino (PPBI 13 067
Brancos
3 602
Nulos
11295
MANGARATIBA
Numero de eleitores
20 210
Votos apurados 100%
Carlo Busatlo (PSDB) 34.1%
Emil de Castro (PDT) 31,5%
Maria das Grapas (PV) 22,2%
Brancos
2,3%
Nulos
2.1%
MARICÁ
Numero de eleitores 43 757
Votos apurados 100%
Luciano Rangel (PFL) 43.2%
Aldemir Bittencourt (PMDB) 30.1%
Alexandre Shiatchticas (PSC) 6.2%
Brancos
3,5%
Nulos
7.8%
MENDES
14 691
Numero de eleitores
Votos apurados 100%
Waldir Mexias (PPS) 35,6%
Habbi Wehbe (PMDB) 35.1 %
Guaraci Guimarães (PSBl 15 2%
Brancos
2.5%
Nulos
7.7%
MIGUEL PEREIRA
Número de eleitores: 19 478
Votos apurados' 100%
Daniel Almeida (PPB) 44 3%
Fernando Pontes (PSDB) 31,3%
Isis Feijô (PT) 11,1%
Brancos
2,6%
Nulos
5,7%
• MIRACEMA
.20115
Número de eleitores
. 100%
Votos apurados
Gutemberg Damasceno (PV)„ . 11 274
....3 614
Carlos Corrêa (PSDB)
130
Walter da Silva (PSC)
362
Brancos
776
Nulos
• NAT1VIDADE
..11282
Número de eleitores
... 100%
Votos apurados
....5 727
Márcio Assis (PMDB)
....3 029
José Vargas (PSDB)
244
Brancos:
367
Nulos
• nilOpous
132.180
Número de eleitores
Votos apurados: 100%
José Carlos Cunha (PDT) 46.7%
Simâo Sessim (PSDB) 39.9%
Brancos
2.3%
Nulos
9.4%
NITERÓI
Número de eleitores 366 565
91.8%
Votos apurados
J. R. da Silveira (POT) 64,8%
Paulo Eduardo Gomes(PT) 9,6%
Antônio Moretti (PSOB) :8,3%
Brancos: —2,3%
Nulos:
13.9%
NOVA FRIBURGO
Número de eleitores
110 997
100%
Votos apuradosPaulo Azevedo (PMDB) 39.9%
Fernando Pinto (PSDB) 19.9%

35j1#/.

(PDT)

Oliveira

Miguel

99j1%

(PT)

Arouca

Jos6 Eliezer (PMDB) 55.2%
Jose Bernardo (PDT) 39,2%
Ronaldo Alvim (PFL) 1.2%
Brancos
1.8%
Nulos
2,3%
macaE
Numero de eleitores 71 252
Urnas apuradas 100%
Silvio Lopes (PSDB) 35.9%
Carlos de Paula (PPS) 20 1%
Miriam Reid(PMN) 18,6%
Brancos
2,2%
Nulos:
5.8%
MACUCO
1' eleicao
Numero de eleitores 4 868
Votos apurados 100%
Mauricio Bittencourt (PPB) 2 245
Jos6 Carlos Boaretto (PDT) 1 784
Brancos
56
Nulos
114

I7h52

nanam
18%
2,1%
6,8%

Saudade Braga (PDT))
Brancos
Nulos:
• NOVA IGUAÇU
. 526 724
Número de eleitores
...93,4%
Votos apurados
...44 0%
Nelson Bornier (PSDB)
...15.8%
Cornélio Ribeiro (PDT)
... 13,5%
Artur Messias (PT)
3.0%
Brancos
... 19,1%
Nulos:
• PARACAMBI
.29 422
Numero de eleitores
Votos apurados
André Siciliano (PT)
eleito
Rogério Ferreira (PMDB)....
Jonathas dos Santis (PPB)..
Brancos
Nulos
• PARAÍBA DO SUL
Numero de eleitores 27 387
Votos apurados 100%
Rogério de Oliveira (PSD) 44,6%
Mariângela Santos (PPB) 41,7%
Antônio Soares (PT) 4 2%
Brancos
2.1%
Nulos
7%
• PARATI
16 031
Numero de eleitores
Votos apurados 100%
Benedito da Silva (PSC) 36 9%
Rogério Ramos (PMDB) 23.6%
Roque Gama (PL) 14,8%
Brancos
1.8%
Nulos
5,7%
• PATI DO ALFERES
.17 001
Numero de eleitores
Votos apurados
Dilson Gonçalves (PPB)
Eunco Júnior (PSDB)
Aroldo Rodrigues (PTB)
Brancos
Nulos
PETROPOLIS
194 571
Numero de eleitores
Votos apurados 100%
Leandro Sampaio (PSDB) 30%
Paulo Rattes (PMDB) 28.5%
Amorim (Prona) 9.1%
Brancos
3.6%
Nulos
12.9%
PINHEIRAL
1' eleicao
Numero de eleitores 9 531
Votos apurados 100%
Aureliano G Costa (PFL) 4 945
Luis Gonzaga (PSDB) 1939
Brancos
Nulos
PIRAi
Numero de eleitores
19 314
Votos apurados 100%
Luis Fernando Pezio (PDT) 59,7%
Noro Hassum (PSDB) 26.5%
Brancos
4,0%
Nulos ): 9,7%
PORCIUNCULA
Numero de eleitores' 12 408
Votos apurados
Antonio Jogaib (PPB)
Alaor Fonseca (PSDB)
Brancos
Nulos
PORTO REAL
V eleifio
Numero de eleitores:..
6 335
Votos apurados
100%
2 297
S6rgio Bernardeli (PSDB)
Jorge Serfiottis (PFL)
2010
Brancos
Nulos:
QUATIS
Numero de eleitores 5 934
Votos apurados:
77%
Alfredo de Otiveira (PFL) 3 252
JoSo Paulo (PSOB)
1922
Waldir Pacbeco (PMDB) 349
Brancos
150
Nulos:
348
• QUEIMADOS
.71006
Número de eleitores Votos apurados
Carlos Albino (PDT)..
Azair da Silva (PFL)
Robson de Oliveira (PPB),
Brancos e nulos:

0%
13,0%

QUISSAMÀ
10 472
Número de eleitores
Votos apurados 100%
Otávio Carneiro (PSDB) 4 479
Antônio José Barbosa (PDT) 2 388
Brancos
245
Nulos
325
RESENDE
Número de eleitores 65 239
Votos apurados 91%
Eduardo Mehoas (PSB) 53%
Noel de Carvalho (PDT) 32%
Álvaro Brito (PT)
6%
Brancos
1,3%
Nulos
6,6%
RIO BONITO
Número de eleitores 36 480
Votos apurados 100%
Solange Pereira (PFL) 29.4%
Aires Abdala (PMDB) 210%
Felix Jorge (PSD) 19.4%
Brancos
2,6%
Nulos
6,8%
RIO CURO
Numero de eleitores 11217
Votos apurados 100%
José Carlos Rocha (PSB/PFL) 46.1 %
Raul F Machado (PTBI 41,9%
Mauro Magalhães (PDT) 2,3%
Brancos
2,1%
Nulos
7%
RIO DAS FLORES
Numero de eleitores 4 901
Votos apurados 100%
Elias Kalil Ristum (PSDB) 75,3%
Marli M Alves (PDT) 16,3%
Brancos
3.6%
Nulos
4.9%
RIO DAS OSTRAS
16 635
Numero de eleitores
Votos apurados 100%
Alcebiades Sabino (PSDB) 6 623
Gélson Apiceto (PDT) 5 629
Aldem Vieira (PV)
Brancos
Nulos
S. MARIA MADALENA
Número de eleitores 8 564
Votos apurados 100%
Artur Lima Garcia (PL) 611%
Gerdau Smhoreli (PPB) 34 3%
Brancos
2.2%
Nulos
2.3%
S. ANTÔNIO DE PADUA
Número de eleitores 26 693
Votos apurados 100%
Frederico Padilha (PMDB) 49.3%
Elias Camilo Jorge (PSB) 33,9%
Paulo de OLiveira |PV) 10.7%
Brancos
2.7%
Nulos
3 3%
sAo F1DÍUS
Número de eleitores 28 576
Votos apurados 100%
Benedito Passarinho (PSDB) 40 4%
David Loureiro (PDT) 29.5%
Brancos
2.5%
Nulos
4.0%
S.P. DO ITABAPOANA
1' eleiçio
Número de eleitores 31975
Votos apurados
Artur Paes (POT)
José Bartoosa Lemos (PSDB)
Brancos e nulos:
sAooonçalo
Número de eleitores 525 541
Votos apurados 100%
Édson Ezequiel (POT)
43.7%
Alice Tamborindeguy (PSDB) 22.8%
Henry Catvert (PMDB) 7.1 %
Brancos
2.2%
Nulos
12.0%
SÃO JOÃO DA BARRA
Número de eteitores 23 905
Votos apurados
100%
Alberto D. Filho (PMOB) 49.9%
Ditinho Camptsla (PTB) 44.4%
Júlio Macedo (PT)
Brancos:
Nulos
SÃO JOÃO DE MERITI
Número de eleitores 308 874
Votos apurados
59%
Cândido Matos (PSDB) 28.6%

p

riJO

José A. Pereira (PPB) 20,8% :
Antônio de Carvalho (PFL) 20,1% :
Brancos: 2,3% :
Nulos:
14,1%
|
•SÃO JOSÉ DE UBÃ
1' eleição
:
Número de eleitores: 4.098 |
Votos apurados: 100% •
Joseli Siqueira (PPB) 2.510 •
Biasmark J. Nei (PMDB) 949 •
Brancos: não divulgado j
Nulos: não divulgado i
S. JOSÉ VALE
DO RIO PRETO
1' eleição
:
10.047 :
Número de eleitores:
Votos apurados: 100% :
Adilson Faraco (PTB) 2.715 :
Carlos Rampini (PL) 2.456 :
1.903 :
Bianor Esteves (PMDB)
Brancos:
158
Nulos
521
j
SÃO PEDRO D'ALDEIA
Número de eleitores: 34.984 :
Votos apurados: 100% :
Carlindo Filho (PMDB) 32,7% j
Paulo R Lobo (PPB) 28,1% ^
Rubem Câmara (PTB) 27,9% •
Brancos: 2,2% t j
Nulos:
5,9%
S. SEBAST. DO ALTO g
Número de eleitores: 8 021
Votos apurados: 100%
Antônio Segalote (PPB) 61.9%
Ricardo E. Magalhães (PDT) 30.2%
Brancos: 4.4% •£
Nulos
3.5% 5
ST.
SAPUCAIA
Número de eleitores: 14.886
Votos apurados: 100%
:
Moisés Coutinho (PPB) 57,1%
:
Cleber Casadio (PPS) 22.6%
José Ribeiro Filho (PSDB) 9.2% - ^
Brancos 3.1%
|
:
Nulos
6.0%
SAQUAREMA *
Numero de eleitores 34.811
|
Votos apurados 100%
j
Carlos Campos (PFL) 44,8% • •
Antônio Perez (PSDB) 36,5%
Leomil Pinheiro (PDT) 10,0%
Brancos 1.8%
:
Nulos:
5,7%
SEROPÉDICA
I'eleição
Numero de eleitores 33118 ' :
'• :
Votos apurados
Anabal Souza (PSDB)
Newton Cavalcanti (PFL)
:
Brancos
Nulos
SILVA JARDIM
14.296 :
Número de eleitores
Votos apurados 100%
Antônio Lacerda (PSDB) 36.5% 4•
Selmo Corrêa de Sà (PDT) 28.9%
Augusto Tinoco (PFL) 25,5% ' r |
Brancos 3,5%
\
Nulos
5,6%
SUMIDOURO ^
10 267 Z.
Numero de eleitores
Votos apurados 100% •
Manoel de Arauto (PSDB) 49,7% ' f
Juarez Corguinha (PFL) 46.2% 4
Brancos 1.5% ->
Nulos
2.6% t
TANOUÁ
1'eleição
Numero de eleitores 12.911
Votos apurados 100%
JailsonJ Cardoso (PL) 6.213
Carlos A Pereira (PSC) 3.269 •:
Brancos
433 ' ':
Nulos
961
TERESÓPOUS
Numero de eleitores 93 974
Votos apurados 100% •
Mário Tricano (PSD) 35,6% ú\
Celso Dalmasso (PSDB) 25.9%
Roberlo Petto (PTB) 25.8%
Brancos e nulos 10,0%
TRAJANO DE MORAIS ,
Numero de eleitores 9 035
Votos apurados 100% '>
Eduardo Galil (PMDB) 68,0%
Lincoln Ezumàrgio (PDT) 22.3% :
Antônio Rodrigues (PPS) «3,9%
Brancos
2.6%
Nulos
3.2%
TRtSRIOS
i
Número de eleitores 50 038
Votos apurados 100% '
Raleigh Ramalho (PTB) 32,2%
Celso Jacob (PDT) 23,4% y
Samir Filho (PMDB) 18.7%
Brancos 2.7% *9
Nulos
7.2%
VALENÇA
Numero de eleitores 48920 *
Votos apurados: 100% ..
Fernando Graça (PSOB) 38,6% '
André Corrêa (PV)
24.9% °
Manoel Macedo (PFL)
24,3% e
Brancos —2.1% «
Nulos
6,3%
VARRE-SAI
5 688
Número de eleitores....
Votos apurados:
—
Silvestre Gorini (PT).
^
AltinoJ Meira (PSOB)
Brancos:
.....
•
Nulos:
VASSOURAS ']
Número de eleitores 23.491 ¦'
Votos apurados
100%
Pedro Ivo da Costa (PSOB) 32.4% .
Altair P O Campos (POT) 27,7%
José Maria Capute (PPB) 24,4% _
Brancos: 3,4% Nulos:
8,4% J
VOLTA REDONDA "
Número de eleitores 174.875 '
Votos apurados: 100% «
Antônio Neto (PSB). 552% •?
Nélson dos Santos (PSOB)....- 25,6% _
Brancos:
2,8% ,
Nulos
7.9% *
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Prefeito se considera reabilitado pelas urnas e vai anunciar

Vencedor,
....

seus planos

para 98 após

Maluf

da vitória

confirmação

afia

de Pitta

no 2o turn#

as
garras

Arquivo—17/4/96
CARMEN KOZAK
são PAULO — O prefeito Paulo Maluf tem pianos bem definidos. Não são os planos de concorrer
à Presidência da República ou o governo de São
Paulo, em 1998. mas de abandonar a vida pública.
Acreditando que poderá deixar nas mãos de seu
pupilo Celso Pitta o legado do malufismo, o prefeito de São Paulo anuncia que pretende pretende
despedir-se da política dentro de sete anos — cm
2003.
"Não
posso continuar na vida pública a vida
toda, como o Ulisses (Ulisses Guimarães), como o
Brizola (ex-governador Leonel Brizola). Quero ficar até uns 70, 72 anos", diz Maluf. Desde o final
da tarde de quinta-feira, quando saiu o primeiro
resultado da pesquisa de boca de urna. Maluf tem
certeza de que conseguiu virar a mesa. Resgatou a
imagem junto à opinião pública que, em 1985,
comemorou nas ruas sua derrota para Tancredo
Neves no Colégio Eleitoral.
"Estou
há 29 anos na vida pública. Já fui o
vice-rei do Brasil e o mais execrado. Agora, quebrei um histórico: desde Tomé de Sousa, nunca em
São Paulo um prefeito elegeu seu sucessor", lembra. Acha que Pitta tem seus méritos no resultado
do primeiro turno, mas fala da candidatura do
aprendiz como se fosse sua: "Foi julgada a capaci-

Maluf não quer acordo com pedetistas, por aclwr que eles vão votar mesmo em PiJni, item ami a Universal
^

dade dele, mas também a minha administração.
Estou com a alma lavada".
Quanto ao ministro das Comunicações. Sérgio
"Não
Motta, prefere nem citar o nome.
falo sobre
esse cavalheiro", despreza. Sobre a emenda constitucional da reeleição e de seus planos para as
eleições de daqui a dois anos. o prefeito diz que só
falará depois de 15 de novembro — data do segundo turno da eleição.
Mas mostra que está pronto para a briga com o
governo Fernando Henrique, defendendo a abertura de uma CPI (comissão parlamentar de inquerito) para investigar a concessão de recursos do
Banco Central aos bancos privados. "O que temos
ai é um Banco Central que é o Silvio Santos.^
"quem
gritando
quer dinheiro'. O Banco Central e
o Silvio Santos das finanças brasileiras. Quem quer
dinheiro vai lá buscar", ataca.
Maluf acusa o governo federal de utilizar metodos nazistas na campanha eleitoral para favorecer
os seus candidatos. "Estamos sendo espionados
como na Alemanha nazista", acusa. "Estão cometendo crime contra a privacidade, contra a pessoa,
com a estatal de telefone grampeando os telefones |
do comitê do Pitta e nào sei mais de onde. Daqui a
pouco você não vai poder escrever nada contra eles
(os tucanos), que vão censurar".

NO ATAQUE
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Primeiro turno
"Estou
alegre, muito alegre. 0
Pitta é um grande candidato. Na
campanha não cometeu qualquer
deslize, não deu manchete negativa e mostrou maturidade. Mas
isso também porque eu não fiquei
em cima do muro. Mostrei a minha cara. Não deixei um dia só de
sair em carreata. Foi julgada a
capacidade dele. mas também a
minha administração. Tivemos o
dobro dos votos da Erundina e
três vezes os votos do José Serra.
Ah! A alegria é muito grande. Se
eu fosse o candidato eu teria tido
65%. mas eu não sou o candidato. O Pitta, mesmo contra a exprefeita Erundina e o ex-ministro
senador eleito José Serra, teve
48,5%. Está bom demais."
Sérgio Motta
"Não
falo sobre esse cavalheiro.
Éu o valorizo quando o cito. e o
desvalorizo quando não falo dele.
Eu quero é eleger o Pitta. Nem
penso no Setjão. para mim ele
não existe. Serjão é problema do
presidente, não é meu."
Imagont
"Estou
há 29 anos na vida pubhca. Já fui o vice-rei do Brasil e o
mais execrado. No decorrer de
todas as injustiças que fizeram comigo tentaram mais uma, agora, e
não conseguiram. O que é gostoso
é que, com tudo isso. quebrei um
tabu histórico: desde Tomé de
Sousa, nunca, em São Paulo, um
prefeito elegeu o seu sucessor. Eu
elegi no Io turno, vou eleger no 2o.
e saio daqui com uma popularidade de 80%. Não estou cantando
vitória antes do tempo. O 2o turno
é uma maratona de 40 quilômeIros, nós sairemos do quilômetro
20 e nosso adversário do quilômeiro zero. A maior parte dos votos
do Serra e do Rossi vai para o
Maluf, para o Pitta."
M)T
"Nem fui
falar com o Rossi até
porque ele tem uma divergência
histórica com o PT. Em 1994 o
PT correu para apoiar o Covas,
òpondo-se ao Rossi. Quero o
apoio da população, não me
preocupo com acordos com caciques de partidos."
"Nào me
importa o apoio do
PSDB. Tenho pesquisas mostrando que 42% dos eleitores do Serra
votam no Pitta no 2o turno. Boa
parte do eleitorado do Serra é da
classe A e B, que não suporta o
•PT. Na urna em que votou o presidente Fernando Henrique o resultado foi o seguinte: 259 votos
para o Pitta, 106 para o José Serra
;-e 55 para a Erundina. Está vendo,
nesse setor, uma área rica, a Serra
é o segundo lugar. Ele não tem o
: voto do pobre, nào tem voto onde
eu tenho. Então, na pior das hipóteses, eu fico com a metade e a
Erundina com outra."

Universal
"Nào
quero acordo com a Universai. Acordo pressupõe outras
coisas. Eles fizeram um acordo
com o PSDB no Io turno e eu
compreendo. Agora, quero apoio.
Nào tem acordo outro do que o
meu de receber os votos deles e o
deles de votar contra o PT. que
eles odeiam. O evangélico não vota no PT."
Banco Central
"Acho
que, diante do uso do máquina do Banco Central por questòes partidárias, a caixa preta do
Banco Central deve ser levantada.
Não pode o Banco Central dar
RS 8 bilhões para um banco que
foi assaltado pelos seus donos (referindo-se ao Banco Nacional) e
nào acontecer nada. Então nào
precisa de orçamento para nada?
Agora o que temos ai é um Banco
Central que é o Silvio Santos, gritando "quem quer dinheiro". Um
fala, do outro lado. quero RS 8
bilhões, e pronto. O Banco Centrai é o Silvio Santos das finanças
brasileiras. Quem quer dinheiro
vai lá buscar."
Uao da máquina
"Estamos
sendo espionados como
na Alemanha nazista. Há dois
PSDB. como escreveu um articulista. Um com o sorriso de aeromoça do presidente. Outro com o
chicote na mão e o saco de dinheiro — foi o que fizeram aqui com
os horários eleitorais gratuitos.
Estão cometendo crime contra a
privacidade, contra a pessoa, com
a estatal de telefone grampeando
telefones do comitê do Pitta c nào
sei mais de onde. Daqui a pouco
você não vai poder escrever nada
contra eles (os tucanos) que vão te
censurar."
Estado de eapirito
"Estou
com a alma lavada porque
a cidade onde eu moro disse: 'Maluf, muito obrigado.' Quando eu
disse 'se ele (Pitta) nào for um
bom prefeito por favor nunca
mais votem em mim', cometi o
único ato de coragem que vi num
homem no pais. E tudo ou nada.
Agora nào vou falar de futuro.
No dia 15 de novembro será a
eleição do Pitta, só depois falo de
1998, presidência da República ou
de governo do Estado."
Futuro político
"Não
pendurei a chuteira ainda.
Mas tenho o sonho de deixar um
sucessor que dê continuidade ao
meu trabalho. O Pitta tem tudo
para ser o meu herdeiro, mas para
isso ele vai ter que ser muito bom
— como promete ser. Se ele não
cumprir isso não dou mais o meu
apoio. Tenho 65 anos, o Pitta tem
50. Não posso continuar na vida
pública a vida toda. como o Ulisses (Ulisses Guimarães), como o
Brizola. Quero ficar na vida pública até uns 70. 72 anos. Ou seja,
fico na política mais uns sete
anos. Aí. vou tirar férias e viajar
com a Sílvia."
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VAPOR DF QUALIDADE SUPERIOR (VAPOR SÉCOJ..
- MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA COM GARANTIA.
O DOBRO DE AUTONOMIA EM COMPARAÇÃO AOS SIMILARES.
MAIS ECONÔMICA. CONSOME 25% MENOS ENERGIA QUE OS SIMILARES.
¦E MUITO MAIS.
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IIMPEZA A VAPOR APROVADA COM CERTIFICADO OFICIAL
PtlO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO NA ELIMINAÇÃO TOTAL
DOS ACAR0S • PRINCIPAL AGENTE CAUSADOR Dl ALERGIAS E
MUITAS OUTRAS DOENÇAS. IADYVAP TAMBÉM í A ÚNICA
APROVADA PELA USP COMO ESTERIIZADORA A VAPOR
QUE ELIMINA BACTÉRIAS. FUNGOS. MICRÓBIOS
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GRADUAÇAO
A Constituição de 1988, que ontem completou oito anos—nào
—,
f\ festejados por ninguém, talvez por esquecimento da data
além dos remendos que já recebeu e de outros já anunciados, foi
alvo de mais de 1.500 Ações Diretas de Inconstitucionalidade.
Da primeira dessas ações (do governo de Rondônia contra a
Assembléia Legislativa do estado) que deu entrada no Supremo
Tribunal Federal, em 6 de outubro de 88, um dia após a promulp^o
da Carta, à 1.500° (movida pela Procuradoria Geral da República
contra o governo do Espírito Santo), não houve um par de dias em
que as regras constitucionais do pais deixassem de ser acossadas.
Uma pesquisa em tomo da procedência dessas ações mostra
que os campeões no uso do recurso foram o Distrito Federal, com
446, seguido do Rio de Janeiro, com 115. A União utilizou-se delas
143 vezes e os partidos políticos, em conjunto, 238. O PT, com 97
ações, liderou esse grupo, seguido do PDT, com 63.
Tudo podia não passar de um festival de bobagens não fosse o
percentual de aceitação no Supremo. Foram deferidas 598 Ações
Diretas de Inconstitucionalidade e 123 outras admitidas em parte.
Uso excessivo tão evidente funciona como a febre que denuncia, no corpo humano, uma doença. Quando a febre ocorre no
corpo constitucional, tanto pode ser conseqüência de regras imperfeitas como do autoritarismo, que, permeando a sociedade de alto
a baixo, exige constante vigilância do Supremo Tribunal Federal.
?
mudança nos passos do paquiderJogo eleitoral 1
me judiciário.
Para o secretário-geral do
A ação de reparação de danos
PSDB, Arlhur Virgílio Neto. o
número 1.026, distribuída no Juicrescimento do PT nestas eleições
zado de Pequenas Causas, no bairfoi cm cima dos demais partidos de
ro de Botafogo, em dezembro de
oposição e nào do governo, que
95, levou três meses para ter a
"somando os resultados de todos
audiência de conciliação.
os seus aliados ficou com a maioComo nào houve conciliação,
ria das capitais".
o
julgamento levou mais três meO PT ganhou visibilidade
ses.
como oposição. E soube captar um
Apesar da greve geral no dia
sentimento de oposição minoritário,
os funcionários compareceram,
—
mas forte e necessário admite.
mas o juiz remarcou a audiência
Jogo eleitoral 2
para o próximo 11 de outubro.
Há risco de ser accsa a priJá para o secretário de Comumeira velinha antes do julgamennicaçào do PT, Gilberto Carvalho,
to.
os votos petistas mataram uma tra"Kombi
dição recente da história eleitoral:
line"
Acabou aquela tradição de
Depois de tanto empenho padizer que o PT è bom para fiscalira aprimorar o uso da votação cte/ar e ruim para governar — acretrónica. o desembargador Antônio
dita o petista.
Carlos Amorim. presidente do Tribunal Regional Eleitoral, não
Conta para 98
e explodiu com as falhas
agüentou
A apuração eleitoral fez o sede
apuração:
do
Rio.
de
Planejamento
cretário
— Troquei a apuração do sisMarco Aurélio Alencar, trocar
lema on Une para Kombi line.
momentaneamente o controle do
Amorim utilizou camionctcs
caixa do estado pelo controle das
Kombi para fazer o transporte de
urnas.
disquetes das zonas eleitorais para
Ele passou da manhã á noite
o computador central do TRE.
de sexta-feira debruçado sobre foOu seja, mandou a Embratel
lhas de papel almaço. acompaás favas.
nhando a dança dos números por
todo o estado.
Mâo no coldre
Calculava que o PSDB fará
Com o nihil obsiat do Exercimais de 30 prefeituras.
to. o senador Romeu Tuma será
mesmo o relator sobre o projeto
Raquitismo
disciplinando o uso de armas de
Em Rio Branco, o PSDB é
fogo.
nanico.
Segundo o deputado Roberto
Saiu das urnas com 0,36%
o projeto de sua autoria
Jefferson.
dos votos da capital do Acre.
"torna dificílimo
o porte de arma
Paes na terra
nas ruas".
Jefferson argumenta contra a
Quem está feliz da vida com a
extinção pura e simples do direito
vitória de Juraci Magalhães no
do cidadão armar-se. já que, no ano
primeiro turno das eleições de
Fortaleza é o cearense Paes de Anpassado, no Rio de Janeiro, das
9.500 armas apreendidas 7.600 eram
drade, presidente nacional do
fuzis AR-15 c metralhadoras Uzi.
PMDB.
Apenas um por cento era de
Ela aproveita a deixa para
armas registradas de uso permitido.
atirar contra a reeleição:
Foi mais um julgamento
Voto distrital
do governo federal c estadual. E os
Nas eleições do Rio levou
as
tucanos acabaram perdendo
vantagem, na disputa pelas 42 vaasas e quebrando o bico — alfinegas na Câmara de Vereadores,
ta.
quem tinha uma base de apoio
Juízo de Maciel
corporativa ou geográfica.
Seguindo esse principio, o
Marco Maciel nào vai dar
tréguas até ver em prática o funprefeito César Maia elegeu tres
cionamento do Juizo Arbitrai no
prefeilinhos.
Eduardo Paes. CerTuti c ínBrasil.
Nào basta ter uma boa lei,
dio da Costa.
é essencial que ela funcione — diz
Adeus, Alice
o vice-presidente, que fará uma
Na sexta-feira passada um
maratona pelo pais pregando a
eleitor da Baixada Fluminense foi
imediata implantação dos juizaprocurar Alice Tamborindeguy na
dos. uma lei de sua autoria.
Praça do Zé Garoto, cm São GonMaciel, depois de bater o córçalo.
para onde a socialite carioca
ner. vai para a área cabecear.
mudou-se para disputar — c perElefantinho
der — a eleição à prefeitura.
Um vizinho saudoso deu a
Alguns exemplos de procesresposta: "Alice não mora mais
sos em curso nos juizados especiais
aqui."
do Rio mostram que não houve
LANCE-LIVRE
Hoje é o último dia da rxposiçio do
Casa Cor, em Santa Tema. O prixi¦o Casa Cor carioca xrà em Vitória,
¦o dia 28.
Uma leitora atenta recorta c manda
um artigo do presidente Fernando
Henrique sobre o ex-presidente JK.
onde flagrou uma cacografia: "E o
boon da indústria automobilística dos
anos 70 também só ocorreu porque,
antes, em 19S6, o Brasil começou a
fabricar Fusquinhas". Que é isso.
FH?
Será ertre w dias 23 1 24 próximos
o jalgaaNrto do cx-«lastro do Trabdbo de Codor, Rogério MagrL A
Contrato» Norberto Odebredrt esriartet, a propósito, que é arrolada ao
proctaao a pesas como tulfÉi e
aio coso foi pabücado ao Informe
JB, de 25 de «teatro, por ter dado
propiaa de USS 30 mU a MagrL
Monsenhor Ivo Calliari. autor do
livro Diário de Doa Jatae Ciaura.
dará entrevista ao Tribwa ladependente, o Plenário do Poro. no canal
36 da Net, no próximo dia 16. Vai
ser inquirido por cinco religiosos.
Dom Ivo tem a fama de falar mais
do que escreve. Olho na telinha.
Qoea vai recolher nesta eleição é o

PMDB, que tem, boje, 1.483 pretotos. Sai das eieiçóes com certa de
1.100 prefeitos em todo o Brasil, seguado citados do próprio partido.
A Confederação das Associações
Comerciais do Brasil lança terça-feira, na Associação Comercial do Rio,
a versão canoca do ComerdalNet,
uma rede de informações para os
comerciantes checarem a idoneidade
de seus clientes.
Bochiacbo aas mesas verdes: o brasiieiro Ciro BateOL, coáecido cooptador de miüoaáfios WwBdro paia os
and da rede Caesar Pari, doa Estados Laidos.
Derrotado na disputa pela reeleiçâo a vereador no Rio, Saturnino
Braga mediu sobre o mistério das
urnas: "Em 74 e 82 disputei e ganhei
duas eleições para o Senado que julgava perdidas. Agora pensei que teria uma eleição fácil. E não foi."
O miabtro Fraadsco Weffort rotoa
qaiata-feira em Carapieaiba, interior
de Sio Paaio, e aa sexta-Mra já estava de roha a Brasffia daado expedk*te aormal ao Ministério da Gritara.
O problema do glutio Luís Paulo
Conde não é o PFL, é o PF.
)-
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PSICOMOTORA - SEXCXOG1A HUMANA
EDUCAgAO
EDUCAÇÃO PS1COMOTORA
Municipal)
HOSPITALAR (Estdglo
FONQAUDIOIOGIA
FONOAUDIOLOGIA HOSPHALAR
(Estágio na Rede MunlcipaQ
CARaO-RESPIRAr6RIA
FIStOTERAPIA
FISIOTERAPIA CÂRDO-RESPIRATÔRIA (ESPEOAUZAQAO)
(ESPECIALIZAÇÃO)
19 de outubro
Wclo das aulas: 19deoutubro
Inicio
Tels.: (021) 552-8090 / 553-6427

IBMR: Praia de Botafogo, 158

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
\ INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO
DE MESTRADO EM
»
£
+JL+* CIÊNCIAS DO DESPORTO E
EDUCAÇÃO FÍSICA
Inscrições: de 15/10 a 14/11 /96; de 2® a 6* feira, das 14 às 17 horas
na Secretaria da Pós-Graduaçõo em Ciências do Desporto e Educarão
Física • Rua São Francisco Xavier, 524, 9* andar, EMocoF,
saía 9122, Maracanã • w: 587-7641
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SE VOCÊACHA
QUE A ELEIÇÃO

'

FOI DIFÍCIL,
ESPERE PELOS

LEBLON
AV. ATAULFO DE PAIVA, 566 - Sobreloia 201 •- 218 • 219
IMlft
FAX: (021) IM\{

511-1945 / 29^6346
m
TEL:
(021) 511-1945129^6346

PRÓXIMOS
Ul^ERSIDADEDOESTADODOMODEJANElRO

QUATRO ANOS.

Agora, os novos prefeitos vão fazer escola.
Estão abertas as inscrições para o curso NOVOS
PREFEITOS • PREPARANDO O MUNICÍPIO
PARA O SÉC. XXI, promovido pela Escola de
Políticas Públicas e Governo da UFRJ e
pelo Instituto Brasileiro de
Administração Municipal (IBAM).
Prefeitos e prefeitas vão conhecer o que Há de
novo para a gestão municipal no ambiente atual
de permanente transformação.
Serão apresentadas experiências bem sucedidas
de prefeitos inovadores e realizados exercícios
para aplicar os novos conhecimentos no esboço
do seu Plano de Governo.
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* INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO À PÓS-GRADUAÇÃO EM
BIOLOGIA • NÍVEIS MESTRADO E DOUTORADO
Area de Concentração em Biociências Nucleares

Inscrições: de 14/10 o 11/11/96: de 2* o 6' leiro, dos 10 òs 12 horas e de 14 òs 16 horas I
CoordtmjçõodoCurso, Avenida 21 dl Setembro, 87 - hmdos • 4* andar, Vila IsabelH
Rio de Janeiro/RJ, Wefonei 5I7-Ó134 ou 5874530 I
ISRAIL FELZENSZWAIB^Coordanador

CADASTRO DE PROFESSORES
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
AGORA É A ESCOLA QOE VAI
PROCURAR VOCÊ.

Não perca! Este curso vai dar o maior .IBOPE.
24 a 27 de novembro de 1996
Local: Ccntrecon • Itoipnifegüo Serrana do Rio
Coordenação: üaiz Alfredo Sakmioelèreza Cristina Barata
Infofmaçães / Inscrições:
Na EPPG: (021)260-1012*Fxc(Q21)260-3687>e-mail: eppj@adcxopptufrjJx
No RAM: (021)537-7595 ramais 245 e 251«FaJc(021)S3M262 /226-75S4
f-mafr iham@ibam.org.br
Escola de RaMcas MbNcas e Governo
Un*vnttB»FcdBmdonodr*rw*o
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«

ÜP¦fNGTRft

Veja o edital nos Cl

^^^jgpados.
CADASTRO
DE PROFESSORES
DO ESTADO DO RIO DK JANEIRO

IPAM^Nl

<•

lncrlçlai

I

11

ali

partir

IIVTRNSIVO

feedbacK

JORNAL

R$ 69,30
p/ mês
R$
60
Matricula:
(Inclui primeiro conjunto de livros)
Centro: 221-1863: Botafogo: 551-0049; Huca: 284-8040: Jocwepaguá 392-2160
Moduota. 390-9068; Bana: 494-3766; MéBt 595-5729; tia: 396-5869
C. Grande; Ipanema: 521-4598; Rto Bonito • Mocoé • Cot» Fito.
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HIPAÇAO 885-4422
ÕEPÃ^ÃmÊnTO comercial
Noheiáno 585-4566
Ravitw 585-4479
d«nificado« 580-4049
Anúnctot p« TeMone 516-5000
Anúncio* Fúnebra* . 5K-4^/4535
orculaçAq
589 5000
Atonituro novas Grande Rto
0800-23-8787
Aamauraa danwt Odadaa
589-5000
Atandvnamo ao Aaamtnte
585-4339
AMnHmamo t» Bancai
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Através de uma conexão à rede
mundial de computadores Internet e programas específicos. No
Brasil, o acesso & Internet é feito
pelos provedores de acesso.
Atualmente.existem cerca de 300
espalhados pelo pais. O endereço

(URL, no jargão da Internet) do JB
Online é: Mtpt//wwwJbxom*r |
Correspondências eletrônicas:
também podem ser enviadas ao
JB, através do seguinte e-mall:
Jb@i
Como
do Jornal no JBOnMno
A marca JB Online e o número,
que aparecem em certas reportagens do jornal, indicam que há
material complementar na edição
eletrônica. Ao entrar no JB Onllne, na Internet, é só clicar sobre
a mesma marca que aparece na
tela e procurar o número correspondente. para encontrar o complemento (geralmente mais Informaçôes sobre o mesmo assunto,
integra de documentos etc).
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POLITICA/ELEIÇOES
BRASIL
Iprnas revelam novos interlocutores que
àL

El
ões
iEleic

mudam

i ílimar franco
BRASÍLIA — As eleições municipais deflagraram
um processo que levará à perda de prestigio de várias
políticos, ao ressurgimento de outros que estavam no
Jimbo e á consolidação da influência de alguns cacijques. Essa recomposição afeta o projeto político do
ígoverno, exigindo a reorganização do esquema de
^negociações para a emenda da reeleição, a conclusão
jdas reformas constitucionais e a reforma ministerial,
í Maior partido do pais, o PMDB será também o
Sque sofrerá as maiores mudanças internas. O princiípal aliado do presidente Fernando Henrique Cardoso
ientre os pemedebistas, governador Antônio Britto,
"<lo Rio Grande do Sul, é um dos derrotados das
Jfeleiçòes. Entre os que perderam há outros aliados
.'^importantes do governo: o líder do partido no Sena¦do, Jáder Barbalho (PA), derrotado em Belém; e o
presidente do Senado. José Sarney (PMDB-AP), derrotado ent São Luis e Macapá (AP). O único aliado
411c se salvou do desastre foi o prefeito de Recife,
•barbas Vasconcelos, candidato a ministro e interlocu*{br do
partido junto ao presidente.
Saíram fortalecidas duas figuras controvertidas do
•PMDB: o deputado Newton Cardoso (MG) e o
tanador Ronaldo Cunha Lima (PB). Candidato ao
.•governo de Minas em 1998. Cardoso voltou á Prefei.tora de Além disso, seu partido estará presente no 2o
'turno
de trés importantes prefeituras: como aliado de
•Çelio de Castro (PSB). em Belo Horizonte, e com os
Candidatos próprios Tarcísio Delgado, em Juiz de
^Fora. e Zaire Resende, em Uberlândia. Cunha Lima
elegeu o filho, deputado Cássio Cunha Lima. prefeito
<Tè Campina Grande (PB), e tem chances no 2° turno
João Pessoa com Cícero Lucena.
jfcm
'i> Sonho — O PFL teve
que adiar para 15 de
Jiovembro o sonho de fincar pé no Sudeste com Luis
Paulo Conde no Rio. Mas ter ido em vantagem ao 2°
¦turno e ter feito uma bancada expressiva de vereadoyes é um avanço. No Nordeste, onde é forte, o partido
ueu um show, ganhando no primeiro turno as duas
principais capitais da região: Recife e Salvador. O
Senador Antônio Carlos Magalhães elegeu Antônio
jhnbassai, colhendo sua primeira vitória na capital
Jwiana.
V Um dos cardeais pefelistas, o presidente licenciado
jdo PFL, embaixador Jorge Bornhausen, está no grupo perdedor. Há 20 dias. o candidato do PFL em
florianópolis. Vinícius Lummertz. estava com um pé
*no
2U turno. Depois que Bornhausen entrou na cam-
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panha, despencou para o 4o lugar. O prefeito do Rio,
César Maia, candidato a um ministério e a vôos mais
altos, terá seu poder de fogo melhor avaliado depois
do 2o turno, mas já conquistou lugar no partido.
No PSDB, ressurge o ex-governador e ex-ministro
Ciro Gomes. A surra que os tucanos do Ceará levaram em Fortaleza fez com que o governador Tasso
Jereissati voltasse a lembrar-se de Ciro para a sucessão de 1998. O fracasso da candidatura do senador
José Serra, em São Paulo, também arrastou para a
derrota o presidente Fernando Henrique Cardoso e o
guru-liard da tucanagem, o ministro das Comunicaçòes, Sérgio Motta.
Covas — O governador Mário Covas perdeu em
São Paulo, uma derrota tão importante que esconde
o fato de o PSDB estar no 2o turno nas importantes
Campinas, São Bernardo do Campo. São José dos
Campos. Ribeirão Preto e Sorocaba. Na mesma situação estão os governadores de Minas Gerais.
Eduardo Azeredo, e do Rio de Janeiro, Marcello
Alencar. Azeredo depende da sorte de Amílcar Martins em Belo Horizonte. No Rio, Marcello está nas
MbíSl
mãos de Sérgio Cabral Filho, por quem brigou den-tft-MkvVv.
tro do partido.
Jarbas se credenciou pura falar em nome tio PMDB Bornhausen foi chamuscado
por derrota dê, pefdista
Quem marcou pontos no PSDB foi o secretáriogeral, deputado Arthur Virgílio (AM), com o incentivo dado a candidatos tucanos por todo o pais e a
surpresa proporcionada pelo desconhecido Serafim
Correia, foi para o 2o turno, desbancando o ex-goverCOLÉGIO MARISTA SÃO
nador Gilberto Mestrinho.
JOSÉ
O prefeito Paulo Maluf se consolidou como a
TIJUCA • RIO DE JANEIRO
principal liderança do PPB. A votação expressiva no
Io turno e o favoritismo no 2o de Celso Pitta lhe
permite desde já assumir o comando das articulações
contrárias á reeleição.
Edital
de Seleção
Outro político que sai bastante fortalecido é o
para
Jaime
Lerner
Elegeu
Cássio Tanigovernador
(PDT).
um
terceiro
mandato
na
gushi para
pedetista
prefei• 1997
Novos
Alunos
tura de Curitiba e disputa o segundo turno em Lonssüsam
drina. O PDT continuará sendo dominado por Leonel Brizola, apesar do fraco desempenho do deputado
IJUJrlIJ.l
Miro Teixeira no Rio. mas terá que ouvir Lerner.
Pre-Estolar de 19 de setembro
para manté-lo em sua debilitada legenda.
rd4'serie(l'grau) a 07 de novembro
Quem traz a cara nova da eleição é o PT. O
Colégio Marista São José
5*a8*serie(l'grau) de 19 de setembro
prefeito de Porto Alegre, Tarso Genro, é a estrela em
2* grau
ascensão no partido. Por sua capacidade administra21 de novembro
r-jL- Informações: JL?
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Luis Inácio Lula da Silva para a eleição presidencial
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CHOCOLATE HERING FAMILY rel 10428 Bonecos Power Rangers Burago STOCKID'S
LOFT
STORE
R$ 2,50 meiahzados ¦ ref 2425 R$ 39,90 Bool cano alio
Veshdos mlanhs Blusa Minnie bordada Banho de Sol de malha R$ 5,00
camurca hsa
varios modelos 2 a 14 anos
10427
YORIBRINQUEDOS
R$ 25,90
rel
R$ 10 00
R$ 8,90
R$ 5.50
HOT STRIP OFF Sola de lontar da Baby Sapalo esporte
Camiselo mlanhl Vest/do Minnie bordado
Kit lime inlantil R$ 33,99 drive de pino e Iran/a
com eslampa 2 a 14 anos DB BRINQUEDOS camisa, shorts e meiao Fabnca de Aventuras lam
16 a 22
R$ 6.00
R$ 11,90 Jeep Comandos em A^ao R$ 24,99
R$ 49,99
R$ 11,90
rel 152050
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:23 a 27
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10424
iel: 101266 esiampado Cross-Bubble STILLU'S OFF
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R$ 7.90 Tents Pmball com
R$ 19,90
Jogo de cama mea manga -ref 10698 rel 105544
Mickey/Minnie
R$ 59.97
R$ 6 00
pisca-pisca e
•
pecas Camiseta de malha Autorama rel 6082 DOCE TABACO loca-mOsica STAN'KLER
R$ 14,90 regata leminma R$ 39 99 Carros mmialuras R$ 35,00 Parka em meia malha

com estampa Disney
R$ 7.90
BENETTON
Bermuda de molelon
R$ 12.90
Vestido de leado
estampado
R$ 12.90

TOP KARTINDOOR
Promoção Semana da
Criança
12 aos 18 anos
R$ 25,00
por pessoa.
Válido de 7 a 13
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MINAS GERAIS

Tom pessoal da campanha fez eleitor

Imagem
TEODOMIRO DRAGA
; BliI.O HORIZONTL — 0 tucano Amilcar Martins
enfrenta uni dos mais difíceis desafios nas cidades
onde haverá novo turno nas eleições para a escolha
do prefeito. Terá que vencer 11111 candidato que cresceu na reta final da campanha, recebendo uma avalanche de votos. No cómputo final, o médico Célio de
Castro teve cerca de 140 mil votos a mais do que
Amilcar. o que indica a empolgação do eleitorado
com a candidatura do doutor Célio.
"No final da campanha, o campo ficou
propicio
!
lio Célio de Castro e lá foi ele", diz Ricardo Guedes,
(diretor do Instituto de Pesquisas Sensus. A virada foi
Avassaladora: de candidato preferido de parte da
fcjâsse média alta 110 inicio da campanha. Célio saiu
üas urnas como o mais xotado em quase todas as
tonas e faixas de eleitores.
j Como e por que ocorreu esta virada é o que se
discutia na capital após a abertura das urnas. As
chances de Amilcar dependem do acerto nessa avaliai;ào. "O Célio terminou o Io turno numa verdadeira
jua-de-mel com a população. Vai ser difícil desmonliar isto", avalia um colaborador da campanha do
"A equipe do Amilcar \ai
PSDB.
precisar penar
muito para entender o que representa .1 candidatura
ide Célio de Castro." O pessoal do PSB também tenta
entender o que aconteceu, pois nem os mais otimistas
Sonhavam com uma vantagem tão grande,
— Na pesquisa realizada pelo instituto
j Virada
Yon Populi entre os dias 7 e 9 de setembro. ( elio de
Castro tinha apenas 15% das indicações, quase a
metade dos 27" n de Amilcar. que mais tarde chegaria
ít 31 % das preferências. Em 11 diferentes estratos da
população. Célio só aparecia em primeiro lugar entre
os eleitores de nível superior. Menos de um més
depois, o socialista já era lider em todos os segmentos
sociais e em cinco das sete micro-regiòes em que o
Instituto Sensus dividiu a cidade.
A candidatura irradiou a partir dos bairros do
Centro-Sul. onde moram as classes média e alta
tradicionais da capital, para as outras regiões. A omiti
Célio arrebatou primeiro a Cidade Nova. bairro da
classe média que veio do interior, e Sc propagou para
a região Leste, onde sobrevivem funcionários publicos. artesòes e outros segmentos da classe media
empobrecida. Por fim. chegou a peníeria. atingindo
nas
Os gigantescos bairros de Venda Nova e Barreiro,
'operários
regiões Sudeste e Norte, onde vivem os
sindicalizados.
Caminhada — No domingo passado, a candifatura já tinha conquistado toda a cidade, como o
JORNAL DO BRASIL pôde constatar, ao acompanhar Célio em sua caminhada pela imensa leira que se
realiza todos os domingos r,a Avenida Afonso Pena.
ho Centro. Ao chegar, o candidato teve uma recepção
inesperada: trés cabos eleitorais de Amilcar. vestidos
Com a camisa do candidato e carregando sua bandeira. abandonaram seus postos e foram abraçar o
adversário. A caminhada estava prevista para durar
uma hora. Durou mais de irés.

identificar o doutor

de

socialista

Célio

Por onde passava, o doutor Célio era tocado,
abraçado e até beijado, recebia promessas de votos e
\otos de felicidades nas eleições. A receptividade era
maior entre as mulheres e as crianças — estas se
identificaram com seu jeito de avô e o ritmo gostoso
da música de sua campanha. Entre as centenas de
pessoas que pararam para ver ou conversar com"Oo
candidato, só uma se arriscou a questioná-lo.
senhor é amigo do Newton Cardoso?", perguntou
uma mulher bem vestida. Ao receber a resposta
negativa, prometeu votar em Célio. A caminhada foi
lima amostra da consagração que estava por vir
quatro dias depois.
Virtudes — Com uma campanha sem muitos
recursos e propostas apenas razoáveis, a candidatura
Célio de Castro cresceu por conta principalmente das
suas virtudes. "Suas qualidades são muitas", ressalta
a professora Lucilia Neves, do Departamento de
História da PliC mineira. Mais famoso clinico geral
de Belo Horizonte, ele trabalhou durante 35 anos 110
Pronto Socorro. Entre seus pacientes particulares
estão diversas personalidades mineiras, como o exgovernador Hélio Garcia. A lista inclui até seu adversario 110 segundo turno. Amilcar Martins, bem como
parentes do candidato do PSDB.
Ao longo da campanha, a propaganda eleitoral de
Célio procurou destacar suas qualidades e ele fez sua
calma e serena, sem
parte, apresentando-se de forma
"Nem
v
oz.
de
o
tom
levantar
parecia que ele já
jamais
Ibi um militante do PC do B". ironiza um partidário
de Amilcar. Segundo o cientista político Marcos
"Célio
Coimbra, diretor do Instituto Vox Populi.
apresentou uma candidatura em termos eminentemente pessoais, de pessoa de bom coração e disposta
a fazer o bem. numa forma muito tradicional de fazer
política a qual corresponde uma forma tradicional de
escolher candidatos".
Ataques — Em nenhuma outra grande cidade,
lembra Coimbra. 11111 candidato leve sucesso com
uma campanha com conteúdo pessoal tão forte. Na
arrancada final, em sua opinião, a onda Célio arrebalou os votos dos eleitores que desistiram de votar na
senadora .lúnia Marise (PDT) e também se beneficiou
do esforço final do PT para conter sua candidatura
— as críticas do prefeito Patrus Ananias á aliança de
Célio com o PMDB e os virulentos panfletos assinados pela direção estadual do PT.
Naquela altura, com a imagem consolidada, nada
colou contra Celio de Castro — nem mesmo os
panfletos do PT vinculando sua candidatura diretamente ao ex-governador Newton Cardoso, o maior
símbolo da corrupção 110 estado. E por isso que
Amilcar Martins terá que penar para encontrar uma
forma de se confrontar com o doutor Célio na campanha do 2" turno. O fator Newton não parece mais
produzir efeito, não só por causa do fiasco do ataque
petista mas também por causa do ex-governador
Amilcar.
Hélio Garcia, que apóia a candidatura de"apoio
não
Garcia só lembrou. 110 dia da eleição, que
se recusa".
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Célio de Castro passou tio 2" turno com apoio de eleitores eu 1 todas as faixas e todos o\ bairros da capital

Newton

mantém

Cardoso

estilo

e

'atirando'
volta
ROSELENA NICOLAU

giiM—m
t_y.
;K&TSfcll>''lJ"i***•<M*
fwioo o»do«to
j

Belo

virada
garantiu
Waldemar Saoino — 21/8'96
Waldem

Arquivo — 29/9/87

Newton Cardoso garante que Jarã o maior número de prefeituras em Minas e ameaça PSDB com dossiês

em

BHI.0 HORIZONTE — O trator está de volta a
Minas. O ex-governador Newton Cardoso (PMDB)
conseguiu tudo o que queria: se elegeu prefeito pela
terceira vez em Contagem, segundo colégio eleitoral e
terceira maior arrecadação do estado. Poucas horas
depois da divulgação dos resultados, ele demonstrou
que não abandonou o velho estilo e partiu para
ameaças. A despeito de sua recente aproximação com
o governo federal, atacou o PSDB do presidente
Fernando Henrique Cardoso e do governador Eduar"Esse
negócio de ser tucano é para
do Azeredo:
enfeitar parede ou gaiola. Governar eles não sabem
nada. o pais está decepcionado."
Newton Cardoso foi eleito no 1" turno com
51.73% dos votos, contra os 24.05% do tucano deputado federal Ademir Lucas. Favorecido pela má administração do também tucano Altamir Ferreira, que
ele faz questão de chamar de Aldemir, o ex-governador disse que o PSDB não tem que mexer com ele. Se
"cacetada, vai dar
levar
porretada", ameaçou.

"dossiês" contra o
Newton garantiu que tem
PSDB. mas nada mostrou. A resposta veio pelo
candidato do partido a Prefeitura de Belo Horizonte.
"Esse é nivel
o
Amilcar Martins:
que interessa a ele,
cair no pugilato. Nós do PSDB fazemos política com
o regime militar."
garra, já enfrentamos a ditadura,
O ex-governador se julga "a cara" do PMDB em
Minas e assegura que todos os delegados do partido
"Toda vida foi assim." Por
passam por sua mão.
—
símbolo de corrupção no
mais que sua fama
estado — tenha contrangido o candidato do PSB
PMDB PPS á prefeitura da capital. Cardoso insiste
que Célio de Castro foi eleito no I" turno pelo apoio e
recursos do partido que é a sua cara.
"Célio de Castro não tem
partido para ganhar
uma eleição em Belo Horizonte"! diz ele. Apesar
disso, alega que não vai participar da campanha de
Célio por ter compromissos internacionais. O sócia"Fiz
aliança com um
lista delicadamente agradece:
com
uma
não
pessoa."
partido,
A volta do ex-governador a Contagem foi. segun"Fiz
tudo isso
do ele. por uma espécie de compaixão.
isso. ele
até."
Por
cidade,
minha
por piedade,
por
"um trampolim"
não
é
a
para
garante que prefeitura
tentar nov amente se eleger como governador.
Apesar das negativas. Newton lembra e exagera:
"Sou o deputado mais votado de Belo Horizonte.
Minas e Brasil. Menos 11a Zona Sul. devido á campailha que o Estado de Minas fez. contra mim. Ê essa
elite sem dinheiro que não gosta de mim. Mas o
"O
povão gosta." E prevê vitória em todo o estado:
maior número de prefeituras vai ser meu."

IStSij
?'¦«*#
,r•
StoiatMtfCaifcM
»«™ 00 CflTlbo do do do DelO' Tun,mo Tqio d* ;o'M d« 3 0 6\
?'*<;<» PC P*«oo em opto •"(*> foflo**..*©
«*—**»»¦•
^**£frL*S£
U-3m»MnS7«SflMK 1
CENTK0:**f-4«#»
'
IPAyEM^fVzllS?
vista OU
ou Mf
ILJTJt A6 virio
wSOKllir
^W'Dtsk
44 f g
Desde US$ ±777.
§ ¦
* ts xB$ M f •>
Er^
, -j
..USi 417.
V"—'S
CefmJteo^A^d.Vtagtn.
MIIMMWimM0ihlA8ai-1199

l*L-AmBi*nt^v\
I
\WZtm
I

DOMINGO, 6 DE OUTUBRO DE 1996

JORNAL DO BRASIL

JUNTE-SE

A

NÓS,

VOCÊ

r>i
TAMBÉM

Comemorando

o início de nossa

com a School of Visual

parceria
Arts,

fx
ifr
f;i
;í\:
; >'

estamos

fim do ano

letivo,

20 alunos,

mediante sorteios
que frenqüentarão
em Nova York,
de duração,

.1
i.
9 cr
i
oc

selecionando até o

mensais,
um

com uma

com todas

!ül

workshop
semana

as despesas

;i,

pagas.

'i
í.ii

Os primeiros
Prados,
Veras,

Ricardo Pereira,
Leonardo

Chaves

Carlos
e Helena

Ferreira — foram escolhidos
semana

— Renata

cinco estudantes

na

passada.

Além do intercâmbio de alunos,
acordo com a SVA permite
Faculdade

especialização
Fine Arts,

seus

cursos

nas áreas

Film,

llustration
Design

que a

da Cidade ofereça,

Rio de Janeiro,

and

• I
iíi

o

no

de

de

Vídeo and Animation,
Cartooning,

Interior

e Digital Photography.

Na próxima

semana,

quatro de

nossos melhores professores
iniciarão,

em Nova York,

destinada

a inaugurar um amplo

programa

de colaboração

uma visita

científica

e

cultural entre ambas as instituições.

Junte-se a nós,

você também.

r>
!

!
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POLITICA/ELEIÇOES
PORTO ALEGRE

Partido

anuncia

reunião,

PT

após

eleições,

para discutir

gaúcho

JOSÉ M1TCHF.LL
PORTO ALEGRE — Após iis eleições, a bancada
pais se reunirá com parlafederal do PT de todo o "descobrir
como e por que
mentares gaúchos para
certo, permitintão
dá
Sul
do
Grande
Rio
do
PT
o
Porto Alegre",
em
do a terceira vitória consecutiva
vice-prefeito
Fortunatti.
José
informa o deputado
Pont.
Raul
de
eleito na chapa
"ingretem vários
A fórmula do sucesso gaúcho
"Um deles è o respeiCientes", segundo os petistas.
-to. quase um dogma, à proporcionalidade das corlormaçao do
rentes internas, desde o inicio da
votação, lera
da
40%
tem
partido. Se uma corrente
representação
da
partidanecessariamente 40%
ria", explica o deputado estadual Blávio Koutzii.
um dos principais ideólogos do PT no Rio Grande
"Desde o início, nunca tivemos uma tendo Sul.
o
dència majoritária, sempre houve muita disputa,
Fortunatti.
que è muito bom", completa

"ingredientes"

os

que

a

dá

permitiram

terceira vitória

do

fórmula

Guerra e paz — As disputas, ao contrário do
hoje cenque se pode imaginar, são acirradissimas,
esquerda,
a
dois
de
tradas em torno
grandes grupos:
composta de várias correntes como a Democracia
Socialista, de Raul Pont: e as tendências moderadas,
reunidas em torno do PT Amplo e Democrático, com
a liderança do atual prefeito Tarso Genro. A outra
Tarso, c o
grande liderança petista, ao lado de
ex-prefeito e atual presidente regional Olivio Dutra,
hoje mais alinhado com as tendências de esquerda,
após se afastar da corrente Articulação, da qual fazia
parte desde a fundação do partido.
"A disputa interna entre Tarso Genro e Olivio Dutra
a
na indicação para ver qual dos dois será o candidato
a
teste
futuro
um
mais
será
grande
governador em 1998
enlrentasempre
Mas
Sul.
no
unidade do partido aqui
mos essas situações'. observa Koutzii.
A própria escolha da chapa Raul Pont (dos
ala ligltt)
grupos de esquerda) e José Fortunatti (da
acirrado
um
após
composição,
foi exemplo dessa

a

seguida

em Porto

sucesso

pela
plebiscito interno envolvendo os dois políticos"Num
indicação a prefeito — vencido por Raul.
primeiro momento, logo após essa disputa, alguns
companheiros ficaram magoados. Mas isso logo
As
passou e se sobressaiu a unidade partidária.
no
aqui
são
não
predominantes
questões pessoais
segredo
é
o
esse
estado. Ainda bem, porque
grande
do sucesso do PT gaúcho", comenta Fortunatti.
"As nossas disputas são normais, fazem parte da
nossa origem ideológica", observa Raul Pont. outro
dos grandes ideólogos do PT gaúcho. Ele explica que
outra vantagem no Sul. além de toda a tradiçao
eleitas
partidária gaúcha, é que as lideranças petistas
"legitimadas
dos
resultados
por
são
pela aceitação
"após uma decisão, formamtodos". Segundo Pont.
se uma maioria e uma minoria, que se respeitam. A
maioria não espezinha a minoria .
"a
Fortunatti acrescenta que
produção intelectual
foram maiores no
sempre
PT
no
idéias
de
e o debate

dos outros
Rio Grande do Sul. São os dirigentes
melhor do
o
e
PT
gaúcho
estados que dizem que o
eleito.
pais", esnoba o vice-prefeito
— Outro ingrediente do
Partido e governo
do
sucesso petista gaúcho é o bom relacionamento
Enquanto
partido com os governos que administra.
Luiza Erundina na sua gestão enfrentou graves problemas de relacionamento com o PT paulista
de
Olmo
os governos
como recordou Raul Pont
excelente relaciomantiveram
Genro
e
Tarso
Dutra
namento e parceria com os dirigentes partidarios.
por volta de
Koutzii lembra que na sua origem,
"muito mais sedaeram
1979. as correntes petistas
"assembleismo" - quando
rias". A mania do
de longas reuniões —
qualquer assunto era motivo
decisão
foi progressivamente superada. Ha uma
e
chave: se houver impasses entre partido prefeitué e será
ra. a palavra final na administração pública
sempre do atual prefeito", garante Koutzii.
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(1+4)
P' TV KIREY 20" EM CORES E ¦
KTV-2020 COM VHFAJHF ¦
CONTROLE REMOTO
¦
H
RS378,00 Avista
OUENTRADAR$35t20
V +is.RtS5£0 menubH
¦ total a prazo: w SgL20 ^
^^^^^^^-SEM
OUl44»R»75^MWENSAttl
ACRÉSCMO I
TV PHILC014" EM CORES
PCM-1446 COM VHFAJHF E
CONTROLE REMOTO
ícones na tela. 181 canais. PAL-M/NTSC.
áudio
timer até 250 minutos. entrada paia
e vídeo canal limei ate 255 mmulos
antena interna lelescopica
OlMnt. 100p*W
RS386,00 A VETA
OU ENTRADA R$35,90
+15* RS35,90 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RI 574,40
OU 1+4 (R$77,20
MENSAIS SEM ACRÉSCIMO

GAKAJYTM 1 «
SANYO Alt 1
TV CCE 29" EM CORES
mmooiM
IHPS-2961 STEREO COM
IVHF/UHF E CONTROLE
Iremoto
¦jjjj| rs 858,00 ÀVBTA
ou entrada RS 79,80
79,80 MENSAIS
I
¦ TV TOSHIBA 20" EM CORES
a prazo:rs 1.276,90
^V+15.RI
^Htotal
| 2058 STEREO COM VHFAJHF
Le CONTROLE REMOTO j
OU 1+4. RS 171,60
MENSAIS SEM ACRÉSCMO
H B5%00ÀVBT* I
ouentradaR$5%70
+15. RI 55,70 MENSAIS ¦
TOTAL A PRAZO: Kl 891J20M
I OU 1+4. RI 119,6AlENSAB I
| SEM ACRÉSCIMO
H

6%
16 pagamentos /1 +15),
I • Ou voei compra emda até
compra e os demais a cada
no ato
I 1* ^*3o
pagamento
I
dia» após a compra, a juro» baixos.
nÕssÕMKÇQ A VISTA
NO
ENTRADA
A
\
SENDO
SEM ACRÉSCIMO,
¦
^^KçiMÇMlrar mf•
CMNCfl
\ ATO DA COMPRA E OS DEMAIS A CADA 30 DIAS]
APÓS A COMPRA.

H
MÀC
DEI
VAP
I Sahrr
I mv
I pUü'Ot
laças.

Acréscimo

TV BAYSONIC14"
EM CORES CB-14A
COM VHF/UHF
E CONTROLE REMOTO
S/tema PALM PAL-N e NTSC
tmolt automático 110,220«Ws
salema de aiuste com 181
caras, ctepoy na leia em
inglèse espanhol
.
português,
remoto com múltiplas funções.
' controle
tiga-desli^£0^mí)vei24h0ras

o
10C

Ouant I00p*ç«®
Ouant:
100

OU ENTRADA R$28,90
+15. RI 28,90 MENSAIS
TOTAL A PRAZO: RS 462,40 TV BAYSONIC 20"
COM VHFAJHF
OU 144» R»62,00MENSAIS EM CORES CBK-20
BIVOLT
REMOTO
E
CONTROLE
I SEM ACRÉSCIMO
Controle remoto com múltiplas lunçõos sistema
PAL-M. PAL-NeNTSC. vcltagemaulomaiica
110/220 volls. informações na tola em português,
inglês e esoanhol. sistema de a/uste com 181
canais, hoa destiga programaavel
RS378,00 A VETA
OU ENTRADA R$35,20
?15. RI 35J0 MENSAIS
.
TOTAL A PRAZO: RI 563,20
| Ou 1+4,RJ 75,60 MENSAIS SEM ACRÉSCIMO

VlDEO CASSETE
_
SYMPHONIC VCR CB-201
COM CONTROLE REMOTO
RS330,00 AVISTA OU ENTOADA RS 30, 70
?15.w30,70"tNSAIS TOTAL A PAAZO: M 491,20
OU 1+4. RI66,00MENSAIS SEM ACRÉSCIMO
tona

AS

Ouant 100

VIDEOCASSETE
SYMPHONIC VCR CB-401
COM CONTROLE REMOTO
RS398,00 k VETA OU ENTRADA RS 3 7»00
?15. RI 37,00 MENSAIS TOTAL A »«AJO: RI 592.00
OU 1+4«RS 79,60 MENSAIS SEM ACRÉSCIMO

' PRONTA ENTREGA
GARANTIA CASAS BAHIA DE 1 ANO
VlDEO GAME TECTOY
' SYSTEM GRADIENTE AT-TOWT1
SYSTEM CCE SS-7000
MEGA DRIVE III
DECK,
DUPLO
COM
CONTROLE
DECK,
COM SUPLO
A vista
RS286,00
E
RACK
LASER
DISC
E
RACK
L
REMOTO
u
26,60
RS
ENTRAOA
OU
V AM/FM s tereo. potôncia de M WHMS.MI
vista
RS 378,00 À
beii
P saída para fone de ouvido toca discos
+15i RI 26,60
OU ENTRADA RS 35^20
I drive. duplo cassete deck, caixas acus/ccisi
jI
MENSAIS
VÍDEO CASSETE PHLCO PVC4H10
H
ÀVTSTA
RS 456,00
pjyifiB! TOTAL A PRAZO:
MENSAIS
RS
35^20
COM CONTROLE REMOTO
+15*
4 cabeças em duplo a/imute. index. funções
RI 425,60 ,Mi\
OU ENTRADA RS 42,50
TOTAL A PRAZOlRI 563.20 Ouont: 100POÇM ^
na leia em português, inglês ou espanhol
entradas
RS42,50MENSAIS
cabeças,
+15*
das
Limpeza automaiica
OU 1+4* RS57,20 MENSAIS SEM ACRÉSCIMO jot |i
OU 1+4* RS 75,60 MENSAIS
hontaisdeAV UHF/VHF/Cabo¦ 181 canais.
RS 680,00
A
PRAZO:
TOTAL
e
.
SEM ACRÉSCIMO
01R. back up de 30 mnutos. gravação skip I
- *H
Ouant 100 p#ÇM
WALKMAN LENOXX
•J
reprodução em PAL-M/NTSC. j£í DRIVE.
Ou*Rt: IWpOÇM
OU 1+4* W 91,20 mensais!
no
eiect
memOna
REVERSE
IV/Moni.
AUTO
skip
canal
CB-938
seaic.h
'
SEM ACRÉSCIMO
CR e comutada aulormhco de volugem
OmiíIMPHM
R$ 36,00 A vista
: R$ 466,00 AVISTA
ENTRADA 7,20
OU
[cce]
- OU ENTRADA R$43,40
m
+4* ri 7,20
?15* R$43,40 MENSAIS
I
CORES
EM
21"
SONY
TV
ACRÉSCIMO
SEM
MENSAIS
694,40
RS
TOTAL A PRAZO:
I ^gradiente
KV-2170 COM VHFAJHF E
I total: ri 36.00
K CONTROLE REMOTO J
OU 1+4. RS 93&Q
EM
TV ZENÍTH 52"
g
R$548,00 ÀVBTA m 1 CORES PVR-5263 STEREO COM 1
MENSAIS SEM ACRÉSCIMO
amwi:ioopoy>
. B RADIO GRAVADOR. «m
;
H OU ENTRADA RS 51,00 V
PRECISION
.STEREO
VHFAJHF E CONTROLE REMOTO
PRC-290
OnamioopjjjI
cwauu.
MENSAIS
I
+15. RS 51,00
1:
¦
RS 4890,00 A veta
aaowxir citB IT ,
TOTAL A PRAZO: W 916,00 H
?
RS 58,00 A VISTA 9 i
ou ENTRADA RS454>80
lOU 1+4iRS 109,60 MENSAIS
OU ENTRAOA 11,60
+15» RI 454,80 MENSAIS H
SEMACRÉSCMO
V TOTAL A PRAZO: W 7J276,9Q ¦
+4* RS 11,60 MENSAIS SEM ACRÉSCIMO
Tt
MENSAIS I
m MICRO SYSTEM CCE^
¦pi;'
110
TOTAL: RS 58,00
>4«
n978,00
I
ou
1
M
TV CINERAL-lal
sem acréscimo
DUPLO DECK.I
COM
MD-88
K^"v-'
¦
14" EM CORES TC-.1411
má
DISC LASER E
fsVsfÊM GRÃDÍÉ^" tk^3jCÓM| ¦
COM VHFAJHFfiV A CABO
COO 144 OOM
REMOTO ¦
¦
CONTROLE
vista
À
RS338,00
OuonL: IfOptÇM
Ouanl lOOpv^M — ... . V
cWi8£lcR«fISSk
OU ENTRADA R$31,50
AM/FM slêreo. potência de 14 WffMS
vocal, dassc. P RS 359,00 À VETA ¦
5 npos de equah/açào Hat. high
speed.
?15» RI 31,50 MENSAIS
duplo deck
¦
pop e rock.
P OU ENTRADA R$31,60
dise laser com controle remoto
TOTAL A PRAZO: M 504,00
MENSAIS I
R$51,60
I
+15*
ÀVBTA
RI
54&00
i. n%67.60mna*ts
OU 1«4iP
TOTAL A PRAZO:RS 505,60\
satAcmacÊÊO
I OU ENTRADA RS 51,00
BICICLETA
+15* RS 51,00 MENSAIS
OU 1 +4* RS 67JSO MENSAIS HARPY AL-3100
lllir.. LiV/JJi
20" EM CORES
RS
816,00
MITSUBISHI
TR-330
TV
PRAZO:
A
ACRÉSCIMO
TOTAL
CCD
SEM
SONY
CÂMERA
Suspens.lo com eustôrretro
Ou«««
im Ey
Ireios cant»í>ver. quadio e gwaao em
REMOTO
TC-2099 COM VHFAJHF
mEft
CONTROLE
COM
MENSAIS
109JSO
1+4XRS
OU
pm m
aiumm'0 po'-ao. 18 marchas, aro 26 câmbio shymano TY31
E CONTROLE REMOTO
ACRÉSCIMO
SEM
r$ 399,00 Avista ou entrada R$37,20
RS 1.298.00 AVBTA
OmM. IWpa^M HHH
?15« RS 37,20 MENSAIS
12ft80
RS
A
VETA
OU
BITRADA
RS 53800
TOTAL A PRAZO: RS 595^20
?15. RS 120,80 MENSAIS
OU B«TRAOA R$50,10
ou 1+4. RS 79JBO MENSAIS SEM ACRÉSCMO
TOTAL A PRAZO: R» 1.932&0
©gradiente E^9
+15* R$50,10 MENSAIS
BICICLETA ERGOMETRICA
OU 1+4* RS259,60MENSAIS
100
TOTAL A PRAZO: m 801,60
MIRALAGO M-41
SEM ACRÉSCMO
STÉREO
.
RÃnÕ GRAVADOR
Com pu'sar (mede batimentos
OU 1+4» RS 107,60MENSA*
cara acos). roda ce ba'anço e banco
SEMIVOX PCS-4230 H
TV MITSUBISH114"
regulável
¦ COM DUPLO DECK, H
EM CORES TC-1490 COM
RI 369,00 A VETA
¦>. m
¦ DISC LASER - BIVOLT ¦
VHFAJHF E CONTROLE REMOTO
OU ENTRAOA RI 34,40
ÀVBTA
RS 448,00
+15.RS 34,40™
omwh
OUBfTRADAR$4I,70
p*"
V RS220,00ÀVBTA ¦
TOTAL A PRAZO: *J 550.40
flh)
+15. RJ 41,70 MENSAIS
P OU ENTRADA R$20,50 ¦
OU 1+4. RS 73J90
TOTAL A PRAZO: m 667^0
MENSAIS SEM ACRÉSCMO
I +15* RS20,50MENSAIS I
DISC LASER SONY CDP-M65 I TOTAL A PRAZOlRS 328,00 I
OUl+4.RI09f6O MENSAIS
SEM ACRÉSCMO
¦ COM CONTROLE REMOTOm
MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA
OU 1 +4* RS4400 MENSAIS BROTHER AX-310/25
k
R$310100 Avbta
SEM ACRÉSCIMO
Memora oe correção automáíca
ouentradar$2890^H
Amvtsubishi
correção automática de caracter/
automáteo.
+15. RS 28J90 MENSAIS ¦
palavrasubi.nhado
rçgrito.centra sação alinhamento
RS 4Cf,40B
A
PRAZO:
TOTAL
oarãgrato
o
margem
da
CONTROLE REMOTO _
automjtco. rrjtganda Oue
I
OU 1+4. RS 6Z00 ¦
¦
ÀVBTA
procxycona Quà"dade em
RS 1-348,00
MENSAS SEM ACRÉSCMO ¦
ata oetruçào
RS125,40
oubitrada
VIOEO CASSETE MITSUBISHI
HaSrotfMrdaf
.
HSX40 COM CONTROLE REMOTO
RS 237,00 Avbta ou entrada ri22,10
?15. RJ 125,40 MENSAIS I
oubíiradar$47^50
TOTAL A PRAZO: RS 2.006,40 I
^ista
PRAZO:
«35&f0|
+15. Pi22,1 OmENSAIS TOTAL a
O—
+15. RS47,50 MENSAIS TOTAL A PRAZO: RS 760.00
OU 1+4. Rs269,60MENSAS I
SEM ACRÉSCMO
RS47,40MENSAIS
OU
1+4.
WSBãVOX
sm ACRÉSCMO
Pm»». RS 102,00MENSAIS mn
• INCLUSO.
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Ci
W
II
Rl
A'

i

JORNAL DO BRASIL

DOMINGO, 6 DE OUTUBRO DE 1996
POLITICA/ELEIÇOES

fcgre

Dos 116 congressistas que disputaram

o

os cargos de prefeito e vice, apenas 21 conseguiram

Parlamentares
mtros • j j7
or do
'1' i
te do -I.,
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5 pro- '
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ta
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ILIMAR franco
BRASÍLIA — Os deputados federais e senadores
que disputaram as eleições municipais foram reprov.alos pelos eleitores. Os cargos de prefeito e vice
foram disputados por 116 congressistas, mas apenas
21 deles conseguiram obter vitórias às prefeituras.
O número expressivo de parlamentares candidatos
criou uma expectativa, que não se confirmou, de que
haveria uma renovação de mais de 10% das 513
cadeiras da Câmara dos Deputados. Até agora a
renovação foi de pouco mais de 4%.
Bons de voto para cargos no legislativo e tendo de
arcar com o desgaste dos políticos na sociedade,
nomes ilustres do Congresso não conseguiram passar
nela aprovação das urnas. Entre os derrotados estão
os senadores José Serra (PSDB-SP). Roberto Freire
(PPS-PE), e as deputadas Rita Camata (PMDB-ES) e
Veda Crusius (PSDB-RS).
Além dos eleitos, outros cinco deputados tornaram-se vice-prefeitos, mas não terão de deixar seus
mandatos a menos que venham a assumir a prefeitu-

fecisao 1'''
feituje sera . ,
•cru

'
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MAQUINA
DE LIMPEZA
VAPORETTO
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ivoãjo
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T<
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M 549.00» VISTA
OU ENTRftOA M 51,10
?15kR« 51910 MENSAIS
TOTAL A PRAZO m817.60
ou U4X M 109,801 MCNSAIS
FOGÃO
S£MACK8CM0
CONTINENTAL CAPRICE
:
. MILLENNIUM 4 BOCAS
100Ouant
paçat
iMesa ino* tjmoa de vidro tcmperario
total o to<no
| acendiwentoautoautomático
hmpante
¦pmms
R$364,00 A VISTA
ENTRADA R$ 33,90
?15x R$ 33,90 MENSAIS
TOTAL A PRAZO R$ 542,40
ou1+4x R$72,80
MCNSAIS SEM ACfESQMO
ELECTROLUX
ASPIRADOR
COMPACT A-300
1 100 watts de potência
RI 159.00 Avista
OU ENTRADA: m 31.00
+4xRt 31,80 MENSAIS
totaTm15%00
fit ( jtk

.J

---

CIMO

lAO
ÍÁW
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x

LAVADORA
CONTINENTAL
EVOLUTION12 PROGRAMAS
Capacidade de lavaaem para 5 kg,
aquecimento automático de água e
5 enxagues. Sistema de lavagem por
tombamento.
R$ 768,00 Avista
OU ENTRAOA R$71,50
+1 Sx R$ 71, Swensais
TOTAL A PRAZO R$ 1.144,00
OU U4XR$ 153,60 MENSAIS
SEMACKSCNO

no dia 3 ;cj

reprovados
ri-_
DiHir
— Jamil
Bittar
Brasília
Q O presidente
Fernando Henrique Cardoso
(esq.) abraça o
cantor Caetano
Veloso após assistir seu show
sexta-feira na
Academia de
Tênis de Brasilia. Fernando
Henrique foi
vaiado pela piateia e ainda teve
de ouvir o cantor
declarar-se conira a reeleição.

jm

OfJUROS

Ou wcé compra tmali 16 pogamtnkH
(1*151, I• pogarmnfo no ato oa compra
os dêmait a cada 30 dias após
iAa compra, a juros baixos.

ra,

pT6jo
CASAS
BAMIA
dodnooâo total o vooô
COZINHA COMPAÇTA BARTIRA FORTALEZA
PADRAO CEREJEIRA
Ouant: lOOpaçaa
R$ 141,00 A VISTA oumtiuoaRS 1U0 +15» RS 13,20»íhíu
TOTAL A
ouH5x M 23,50 MENSAIS SEM ACRESCMO

?. W'' *m»5i«UA
íVUiv-él
«'• '--M
&Xenk<A
Ouant.: lOOptçai
LAVADORA
ARNO LAVV
COM ENTRADA x
AUTOMÁTICA DE ÁGUA

WÀLITÀ
Ru Com Ctrinit
I
Ouant: 100 paçaa
R$264.00A VISTA
batedeiraI
OU ENTRAOA R$24.60
WALITA
Jp
+15xR$ 24,60 MENSAII
T0PA
1 í' U
TUDOPLUS
TOTAL A PRAZO R$393,60
%it
•
R$93.00
i
OU
1+4x
r» 52,80 MENSAIS
AvistaI
FOGÃO CÔNSUL I
SDiACRtSOMO
OU ENTRADA: Rt 18,60
CFA-76A6BOCAS
do
vidro
temperado
Mesa inox. tampa
+4* RS 18,60 MEHSAI!
Ouant: 100 p*q |
SEM ACfltSCNO
TOTAL R$93.00
r$ 328,00 Avista
ENTRADA R$30,50
100Ouant.:
t15xR$ 30,50 MENSAIS
paçat
TOTAL A PRAZO R$ 488,00
Ou*nt 100
te
OU l+4x r$65,60 NCNSA6
CAFETEIRA
lACHOOMO
sou
If
WALITA
¦1
18 CAFÉS
M
£3 •
j
R$ 90,00
| A VISTA
SECADORA
OU ENTRADA: Rt 18,00
BRASTEMP COMPACTA
+4x R$ 18,00 MENSAIS
LUXO BSC 24END/F
SEM ACKSCMO
Capacidade de lavagem para
TOTAL R$90,00
5 kg,aquecimento automático de água,
| Ou**.. 100p»ça
5 enxagues e sistema de lavagem por
tombamento.
FORNO MICROONDAS
R$ 676,00Avista
PHILCO PMW-100 DIGITAL
R$
00 ENTRAOA R$6U0
COM PRATO GIRATORIO
36 LITROS
in
(
IKNSAa
!62,90
+15x
R$
Descongelamento automático,
LIQÜIDIFICADOR
relógio digital, código de
TOTAL A PRAZO R$ 1.006,40
WALITA I segurança, timerpara cozimento e
OU 1+4xR$ 135,20 MCNSAIS
1 ò níveis de potência
li FIRENZE |
Ou*nl 100p#Ç«t
Pi
R$ 338,00 A VISTA
OU ENTRADA R» 31,50
*$63,00 AVISTA I
OU ENTRADA: R$ 12,601
+15x R$ 31,50 MENSAIS
«4xR$ 12,60 MENSAIS
TOTAL A PRAZO R$ 504,00
SEM ACMESOMO
OU i+4x r$ 67,60 MENSAIS
r% TOTAL R$61,00
SEMACRÉSOMO
Ouant lOOptÇM
lib*

realizada

R$ 1.118,00 AVISTA
OU ENTRADA R$ 104.00
?15xR$ 104,00 MENSAIS
TOTAL A PRAZO Rt 1.664.00
ou 1+4* Rt223,60
MENSAIS SEM ACnESCUO

Ouant: 100paçat

..'AM
J 30
9AV

eleição

REFRIGERADOR CÔNSUL
RD-41A 402 LITROS
Ouant.: 100paça«

mConhrmttêf
St?*»

na

ra. O número dos vitoriosos poderá se elevar um
pouco ainda, pois oito deputados ainda esperam o
fim das apurações e outros 16 vão disputar o segundo
turno em 15 de novembro.
Estão entre aqueles que aguardam por uma segunda chance o ex-líder do governo no Congresso, Germano Rigotto (PMDB-RS), o ex-presidente do
PMDB, Luiz Henrique (SC), o Corregedor da Camara. Beto Mansur (PPB-SP), e a ex-prefeita de Santos,
Telma de Souza (PT-SP).
O deputado Newton Cardoso (PMDB-MG) foi
um daqueles que venceu. Foi eleito prefeito de Contagem. de onde pretende partir para mais um mandato no Palácio da Liberdade em 1998. O deputado
Hugo Lagranha (PTB-RS) foi outro e em janeiro
dará inicio a seu quarto mandato na prefeitura de
Canoas.
Entre os que assumem estão o vereador mais
votado na nominata do PT, em São Paulo, Arselino
Tato, e o pedetista Dércio Knop (SC), o maior t
defensor da legalização dos cassinos no país.

Qutnt lOOpaçaa

I9MV

são

o mandato
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FREEZER CÔNSUL
VB-19 A/S 186 LITROS
Ouant
lOOpaçaa
R$ 526,00 Avista
OU ENTRADA R$49,00
?1SxR$ 49,00 MENSAIS
TOTAL A PRAZO R$ 784,00
OU 1+4 X R$ 105,20
MENSAIS SSi ACRESCMO

ISÍÍIií
ffííeffl .MÍÍ-SN
mWk
CONJUNTO PARA COPA
VERONAII
Mesa oval elástica 1,20+0.30.
Acompaha 4 cadeiras nas cores
cerejeira ou bege.
rs 147.00 Avista ou intuo* RS 13,70
+i5>m 13,70».
TOTAL A MAIO Rt 219J0
OU 1+Sx rs24,50.

'
\ i
Ouant lOOpaçaa

w
i
CONJUNTO
ESTOFADO
ANGESTA
DIPLOMATA
Em tecido
gobeletn.
Ouant lOOpaçat

REFRIGERADOR
ELECTROLUX PROSDÒCIMO
R-34 340 LITROS
OuanL: lOOpaçaa

RS 450,00k VISTA OU ENTRAM RS 41,90
+1SiR$ 41,90 MENSAIS TOTAL A PRAZO RS 670,40 0Ul+5x w75,0fttKStóSünUEIW

R$576100 A vista
00 ENTRADA R$53180
?ISx Rt 53,80 MENSAIS
TOTAL A PRAZO Rt860,80
ou 1+4 X Rt 115,60
MENSAIS sa ACRESCMO

Ouant. lOOpaçaa
Big

l
W
|v,

I

liil

ARMARIO DUPLEX
SANTOS ANDIRA
mSmk
CANAD 5 portas
Rt 228,00 Avista
OU ENTRAOA Rt 21^0

ir

'•

.

+15xR$ 21£0

r

TOTAL A PRAZO Rt339^0
9t/
100Ouant

[LAVA LOUCA
6 CICLOS BVS-240FA
[BRASTEMP
X.
I
R$ L130J00Avsta
I
f$P INALADOR ULTRA-SÔNICO
¦
OU ENTRAOA R$ 105,10
¦
US-800 BIVOLT
MULTIPROCESSADOR
R$ 108,00 Avista
ARNO
-f15«R$
105,10U.I
I
OU ENTRAOA: RS 21,60
R$ 122,00A VISTA
H
TOTAL A PRAZO Rt LâÊlj60
OU ENTRADA: R$24,40
+4t Rt21,60mtou%
n*4x R$ 24,40
hacMob
wSSfSbo
«o
mm
Ouant: 100
j
í

ESPREMEDOR
SINGER EFS-10001
R$3é^00AvwTA
OU ENTRAOA: Rt 7ftO
+4xRt 7J20
SOA»
TOTAL R$

FERRO BLACK * DECKER
A VAPOR PFA-1411/1511
CADA: R$ 42,00AWSTA
OU ENTRAOA: R$0,40
+4x Rt 8,40 KMM

I

DUMA ApAo"

ou 1+5x Rt 38,00

BEUCHE 7x7
PEDMAR
REAL PI NUS

FREEZER REUBLY
415 LITROS COM CHAVE
Otam.: lOOpaçat
R$ 768,00 Avista
I 71,50
OU ENTRADA Rt
+15x Rt; 71,50 MENSAIS
TOTAL A PRAZO Rt 1.144,00
ou1+4i Rt 153,60
SBI ACRESCMO

Rt 96,00 Avista
OUENIRAOA Rt 9,00

ESTANTE DUPLA
BARTIRA MÔNACO III
PADRAO CEREJEIRA
OU MOGNO
Ouani: lOOpaçaa
Rt 264,00 Avista
OU ENTRAOA Rt 24,60
+15xRt24y60
TOTAL A PRAZO Rt393,60

+1SxRt,9,00
ou1+5xRt 44,00
MENSAIS
MENSAIS SBI ACRESCMO
TOTAL A PRAZO Rt 144,00
16,00,
| oui+sxat
___
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Passar

Tanto quanto a economia, que está dando um salto ao despir a camisa-de-força que
vestia para se proteger da concorrência, a
política não agüenta mais os padrões representativos imobilistas e repetitivos. O voto
proporcional aumentou a distância entre o
eleitor e o eleito, o voto obrigatório se mostrou contraproducente, os partidos foram esvaziados pela abolição da fidelidade, a simulação representativa pespegou no Congresso a
fachada de empresa de turismo, promotora
de festival de mordomias. Tudo isso é fruto
de dois períodos de ditadura por tempo superior a três décadas à margem da legalidade.
A eleição acaba de reafirmar a necessidade de amplas e profundas modificações
nos instrumentos e instituições da democracia. As vozes que negavam a conveniência
de reformas c os partidos que perfilharam a
resistência parlamentar às mudanças politicas — voto distrital associado ao voto proporcional, fidelidade partidária, legislação
eleitoral permanente, voto optativo. liberdade de propaganda eleitoral, competição
aberta nos meios de divulgação — estão
colhendo derrotas que só são surpresas para
eles.
O fato político de destaque nacional é a
consagração dos que pregam reformas, enquanto são postos à margem da História os
que têm medo da liberdade, do eleitor c do
futuro. Felizmente os eleitores estão à frente
dos políticos, traduzindo no voto o que
pensam e querem, julgando os que estão em
cena sem entender a oportunidade que lhes
foi dada. Os cidadãos voltam a atenção para
o Congresso, que dispõe de tempo para dar
a partida, ainda este ano, na reforma politica que o Brasil merece.

TJ leição acabada, reforma política em
.Cj pauta. É com o que se preocupam os
cidadãos que acabaram de votar e colhem
nos resultados elementos para reflexão política. O advento da era eletrônica no processo eleitoral é mais do que alteração no
modo de votar: pressupõe nova consciência do voto, desafio por parte do eleitor,
nível mais alto de exigência normativa. O
tempo parlamentar tem andamento próe prazos forprio entre acontecimentos
mais.
"
Depois de aprovados ambos, a eleição e
o eleitor, no pleito municipal digitalizado —
de que se orgulham os brasileiros —, a
reforma política se põe como desafio diante
do Congresso que. daqui a dois anos, se
renovará para um mandato que abarcará os
dois séculos. Não há tempo a perder.
De qualquer ângulo que se aborde a
reforma política, a tarefa oferece oportunidade histórica de passar a limpo a truncada
«xperiência brasileira, cuja descontinuidade
é reflexo da timidez parlamentar e de três
décadas de poder autoritário descontínuo.
Sabem os cidadãos, e os políticos começam
a perceber, que se generaliza a certeza de
que não se faz democracia com valores c
ressalvas de fundo autoritário. A Constitui"ção
de 88 consagrou o passado como fonte de
inspiração. Foi um erro que já devia estar
reparado. De costas para o mundo, o constiUiinte não viu em 88 a transformação do
cenário universal, nem ouviu o estrondo do
desabamento dos regimes socialistas. Cegos e
surdos, lançaram-se à confecção de um cartapácio no qual consolidaram todas as instituições e práticas que não deixaram o Brasil
progredir na segunda metade do século 20.

Chave

Limpo

a

do

\T ão mereceu a devida atenção a entrada
lN em vigor, dia 1" de outubro, do Acordo de Associação do Chile ao Mercosul,
vinculando ao Tratado de Assunção a mais
dinâmica economia da região do ponto de
vista do comércio exterior. Trata-se de marco decisivo no processo de integração económica e de estabilização política da América do Sul.
Do ponto de vista estritamente econômico,
as exportações chilenas de manufaturas para o
Mercosul vivem um autêntico boimr. se o bloco
absorvia 27% delas cm 1990. três anos depois
atingia os 41%. O mercado chileno também é
significativo. Em 1995, chegava perto dos USS
4,5 bilhões, o equivalente a cerca de um terço
¦do intercâmbio total dos quatro paises-membros originais.
Do ponto de vista geoestratégico, o posicionamento diplomático e comercial do
Chile em relação á Bacia do Pacifico é decisivo para a projeção dos países do Mercosul
.em direção ás economias da mais dinâmica
região do mundo. Do ângulo político, acele-ra-se a integração supranacional no continente. visando à maximização das vantagens comparativas em escala regional e â
inserção nos mercados internacionais.
A aproximação entre Brasil e Argentina,
que passaram de inimigos a rivais, de rivais
.a aliados e de aliados a sócios, reproduz a
reconciliação histórica entre a França e a
*Alemanha,
depois de duas guerras munÜiais. A reconciliação serviu de ponto de
partida para o Mercado Comum Europeu
'que
é hoje a União Européia com 15 paísesmembros.
De grande alcance é o reforço do poder
estabilizador do Mercosul na política regional,

Pela

Sucesso
já patenteado por ocasião da crise paraguaia
de abril, que levou à inclusão, no Tratado de
Assunção, de cláusula declarando a democracia ingrediente essencial á adesão ao bloco. A
associação de Santiago ao pacto antigolpe só
pode revigorar a democracia no hemisfério. As
candidaturas da Bolívia e da Venezuela, já
formalizadas, ampliam sobremaneira o alcance
desse compromisso.
Por ter taxas aduaneiras comparativainente mais baixas e uniformes que as dos
integrantes iniciais do Mercosul, o Chile
preferiu não se candidatar a sócio pleno,
"reescolhendo associar-se na base de um
gionalismo aberto". A opção é revelador;»
do caráter pragmático do Mercosul. Há
mais. Em conseqüência das reformas necessárias à implementação plena do Mercosul.
como a aprovação de leis sobre propriedade
industrial, rebaixamento de tarifas externas,
privatizações, harmonização das legislações
nacionais, um dos principais resultados será
tornar irreversíveis as reformas estruturais
nos países da região.
Ou seja. com o aperfeiçoamento do
Mercosul, torna-se menos provável a recaida cm modelos de distributivismo populista,
eivado de protecionismo e corporativismo.
Desfaz-se o fantasma da economia aütárquica, esvai-se a superstição de que a abertura
econômica é nociva aos interesses nacionais.
No Brasil, entre 1986 e 1990, a produtividade
industrial cresceu 1.4% ao ano. enquanto nos
anos da abertura, de 1990 a 1995. o índice foi
de 7,6% ao ano.
O Mercosul é uma das chaves da sustentabilidade do crescimento econômico e da
estabilidade política do continente.

Estabilidade

longo c atribulado processo inílacionário brasileiro sempre foi o maior inimida
aceitação das moedas metálicas junto
go
â população. Com o tempo, devido à desvaíorização do padrão monetário pela inflação. o valor intrinsico das moedas (o valor
do próprio metal) terminava por superar o
próprio valor de face das moedas.
Ultrapassa, portanto, a simples troca de
metal o significado da criação das novas
moedas divisionárias do pais, que entrarão
em circulação em 1998. embora ainda não
tenham as efígies definidas. Trata-se de outra aposta do governo na irreversibilidade
da mudança econômica e na longa convivência com a inflação de um digito anual.
Na hiperinflação, a confecção das notas,
• menos duráveis que as moedas, era mais
econômica para o governo, embora o pró*prio descrédito em relação á moeda corrente
levasse à necessidade do corte periódico de
três zeros e da instituição de um novo pa-drão monetário.
A prova de que os próprios autores do
Plano Real duvidavam de que idéias tão
definidas se comprovassem foi a adoção de
f

notas com desenho provisório e moedas de
aço inoxidável. Confirmada a estabilidade,
a decisão de confeccionar moedas c de mudar a família das notas em 97 indica que o
governo confia na aprovação das reformas
administrativa, tributária, previdenciária e
política pelo Congresso.
Só mediante essas reformas será possível
obter o ajuste fiscal em dois anos, com a
ajuda da privatização. Se o ajuste não fosse
factível, as novas moedas seriam condenadas,
como as dezenas que antecederam o real. a
objeto de curiosidade de colecionadores.
A diferenciação entre os valores fracionários das novas moedas facilitará operações, como o pagamento de pedágio nas
estradas e das passagens de ônibus c de
metrô. Mas, até a entrada das novas moedas
em vigor, será preciso que o brasileiro abandone velhos hábitos inflacionários, como o
desprezo pelo troco e pelo exercício da pechincha visando ao abatimento de alguns
centavos de real no preço das mercadorias e
serviços que consome. Quando essa nova
atitude estiver consolidada, pode-se garantir
que o Brasil tem finalmente moeda forte.
(

A OPINIÃO DOS LEITORES
Respeito
Tornou-se lugar comum criticar o funcionalismo público de nosso pais. São corporativistas. ineficientes, preguiçosos. (...)
Mas nem tudo é tão negro assim. Há
um oásis (que espero serem vários!): a
agência brasileira do ISBN (International
Standard Book Number) , da Fundação
Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro,
um centro de cadastramento de autores e
publicações nacionais. Sem dúvida, é um
serviço de primeiro mundo.
Como em tudo, há procedimento, ritual, uma burocracia necessária, eficiente
e descomplicada. Acima de tudo, prazos
rigorosamente cumpridos! Isso sem falar
de seus funcionários — as moças que
atendem o público de modo carinhoso e
paciente — e da chefe da agência, d. Sueli
Ferreira Aleixo, uma pessoa alegre, dinâmica, competente e responsável. Com elas,
autores e leitores podem dormir descansados, pois tudo está sendo feito no maior
profissinalismo. (...) Virgínia M.M. Quixadá Aragão — Teresópolis (RJ).
?
Que maravilha, segunda-feira pela manhã, a gente pedir para o ônibus parar... e
ele pára. O motorista simpático dá um
alegre bom dia e aperta a mão de alguns.
Seguindo viagem, ele parece um guia
de turismo: diz o nome de todas as ruas, c
também anuncia quando há um hospital
ou uma praça — impressionante a admiração das pessoas (mesmo assim, alguns
saltavam sem um adeus ou até logo).
Adorei a viagem, e ao despedir-me, disselhe que iria elogiar seu comportamento
pelos jornais. Ele me respondeu que fazia
a sua obrigação, procurando desempenhá-la da melhor maneira possível. Impressionante. Graças a Deus. ainda há
gente assim. O ônibus é o 37680-Glória/
Leblon, e o nome do motorista é José
Benedito de Alcântara. Parabéns, José Benedito. Maria José Haddad — Rio de Janeiro.
?
Desejo expressar minha gratidão ao
pessoal que trabalha no setor de ambulatório da Clinica da Dor do Hospital Pedro
Ernesto. Cheguei até eles em uma situação
difícil: meu pai em estado terminal, com
câncer de pulmão e com dores fortíssimas.
Fui recebido de forma solidária, e com a
mudança de alguns medicamentos e a
adoção de um outro (recentíssimo no mercado). de imediato cessaram as dores e
assim o sofrimento de meu pai, até quando sobreveio o seu falecimento. À toda a
equipe, chefiada pelos médicos Odiléa e
Paulo, o nosso reconhecimento. Ali pudemos testemunhar a árdua batalha travada
pelos médicos contra o sofrimento e a dor.
— Rio de
(...) Isalmir José Alves Silva
Janeiro.
?
Acostumado a acompanhar a indigência generalizada dos serviços públicos, não
devo me furtar a registrar o novo serviço
de troca de placas do Detran.
Por telefone escolhi e marquei local,
dia e hora (Aterro, 14h30, 22/9). Dias
antes, recebi carta confirmando. (.••) No
dia 22 compareci, às 14hl5, fui encaminhada para as seções de vistoria, documentação e emplacamento, fui atendido
por uma rapaziada eficiente e bem humorada, e em 15 minutos estava saindo, com
documentos novos e nova placa. (...) Ronaldo Gullino — Rio de Janeiro.

Desrespeito
No dia 25/9, sai do trabalho na hora
do almoço para fazer a vistoria cujo motivo era a transferência de propriedade de
um veiculo, passando-o de Niterói para o
Rio de Janeiro. No Detran (Pres. Vargas)
me informaram que poderia fazer a vistoria em qualquer posto. Fui ao Aterro e lá,
o chefe do posto me disse que transferência só poderia ser nos postos que constavam num determinado papel. Escolhi o
Engenho de Dentro. Lá, disseram-me que
não faziam transferência de município naquele posto, que eu deveria ir a Irajá. O
chefe do posto assegurou-me que havia
tempo suficiente, pois funcionava até as
18h. Fui a Irajá (Ceasa), onde um tal de
Seixas, muito insensível, avisou-me que
não era ali. e sim do outro lado da Av.
Brasil, e mesmo assim, só até as 17h.
Sinceramente, é muito desrespeito para
um dia só. (...) E ainda tenho minhas
dúvidas se do outro lado da Av. Brasil
não irão me mandar para outro lugar.
Paulo Gomes — Rio de Janeiro (Via Internetfj
Cinema
Nildo Parente me ligou sexta-feira de
manhã para reclamar da critica ao novo
filme de John Dahl que apareceu na revista semanal do JB. Veja só, disse o Nildo
— saiu uma critica onde o critico, além de
destruir o filme, diz que o John Dahl é
"desconhecido" e o elenco inclui os "decadentes" Ray Liotta e Linda Fiorentino.
Vivemos numa democracia. Você pode
odiar qualquer filme e eu respeito a opinião dos outros. Se alguém disser que
Potenkin é uma porcaria, evidentemente
que vou achar o revisionismo do crítico
respeitável, mas também vou achá-lo um
debilóide.
"desconhecido"
John
Mas chamar de
Dahl, uma das maiores revelações do cinema americano dos últimos anos, autor
de Red Rock West e The last seduetion
(que, incidentalmente, foi lançado no Brasil com relativo sucesso) é uma panóplia
"decadentes"
de idiotice; bem como de
Liotta e Fiorentino. Claro que o primeiro
é um ator que tem aparecido em filmes de
pequeno porte, mas suas qualidades e talento são apreciados por Jonathan Demme. por exemplo.
Quanto a Linda Fiorentino, uma das
atrizes mais sensuais dos último anos, uma
espécie de Ava Gardner suburbana, traidora, sedutora e, atualmente, uma das
mais requisitadas em Hollywood — cha"decadente" é insultante.
má-la de
Este é um desserviço ao pais de Moniz
Vianna, Alex Viany, Sérgio Augusto, Ely
Azeredo, Alberto Shatovsky, etc, etc, etc.
Fabiano Canosa — Rio de Janeiro.
Cartas para esla seç4o: Av. Brasil. 500.6* andar
CEP 20949-900 Rio de Janeiro. RJ FAX-C21-580-3349
As cartas serão selecionadas para publicação no lodo ou
em parte entre as que tiverem assinatura, nome completo
e legível e endereço que permita confirmação previa
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Opinião

0 QUE ELES DIZEM
"Deixa

correr."
(Francisco Dornelles. ministro da
Indústria, bo Comércio e do Turismo,
sobre a hipótese de sua demissão
Ontem, no JW
"Eles
são nossos
Conde
)
"O
jogo do outro
lado é pesado."
(Luis Paulo Conde, candidato do PFL a
preloito do Rio. sobre a campanha do
PSDB Ontom.no JB)
"Se
a medida do
sucesso for retirar

:

amigos e vão nos
M
j
apoiar
(Paulo Maluf. prefeito de Sâo Paulo,
sobre o apoio que espera receber dos
; fiéis da Igreja Universal do Remo de
j Deus á campanha de seu protegido
Celso Pitta. Ontem, no JBl
"O
governo terá que
: chamar o PPB para

instituições do

uma nova conversa

mercado, eu

sobre reeleição."
Amin. senador pelo
(Esperidiâo
fracassei."
PPB-SC. sobre o resultado das
eleições Ontem, no Ji)
(Sandra Tavares, diretora financeira :
da Caixa, sobro seu trabalho do |
roncgociar dividas de empresas ;
\
Ontem, no JB)
"Um
desempenho
j
sofrível."
(Maurício Cortes, secretário de j
Comércio Exterior do Ministério da ;
Industria, do Comercio e do Turismo, j
sobre o resultado das exportações ;
brasileiras em setembro. 1.25% l
abaixo do mosmo período do ano •
Amin
passado Ontem, no JB) I

MARCELO

As

PONTES

esquerdas

hora

da

Exumação

a chanchada

na

chegada

T T ma das vantagens da eleição é permitir aos vitorioLJ sos continuar brigando por seus méritos depois da
proclamaçào dos resultados. São muitas as categorias dos
vencedores. A dos derrotados, uma só. A ditadura militar
cantava vitória nas urnas porque o partido de sua invençào. a Arena, havia vencido em maior número de municipios. embora maior número de eleitores tivesse votado na
oposição. É bom ganhar e inflar o peito de vencedor. Mas
a urna seguinte pode fazer murchar tudo.
Não há relação direta entre esta eleição municipal e a
eleição presidencial de 98. Fernando Henrique Cardoso
não precisou de prefeito em São Paulo. Rio, Belo Horizonte. Porto Alegre. Curitiba e Salvador para se eleger
presidente da República. Nem Fernando Collor para ser
o furacão de 89 e a decepção depois da posse. Prefeito
serve mais para organizar comicio do que para lançar
candidato a presidente. O bom candidato a presidente se
mede pelas virtudes pessoais e pela capacidade de identificação com o sentimento das ruas do que pela quantidade
ou qualidade dos seus prefeitos.
O prefeito Paulo Maluf e candidato a presidente não
por ser prefeito ou por ter inventado Pitta, mas por ser
Maluf. Ser prefeito só lhe acrescenta a vantagem de
demonstrar que soube fazer boas obras e exercer a autoridadeS A melhor vantagem de Maluf em 98 é exatamente a
de não ser mais prefeito. Os prefeitos eleitos agora estarão
na metade do mandato em 98. Só uns poucos privilegiados conseguem ser bons em metade de mandato.
Se não servem para garantir candidatura presidencial,
muito menos servem os prefeitos para mudar o ministério de
Fernando Henrique. Prefeito serve precisamente para o que
foi inventado: para organizar e facilitar a vida dos cidadãos.
Venceu cm 3 de outubro ou vai às urnas em 15 de novembro
quem melhor se credenciou para essa missão, por ter idéias
próprias ou pela falta de idéias dos adversários.
Se apagam más lembranças, os votos de prefeito não
apagam os que foram dados a Fernando Henrique para
presidente. O eleitor sabe mais do que os políticos separar o
que é federal, estadual e municipal. Não pós cm julgamento
o Plano Real. por exemplo. Põe o homem certo no lugar
certo, embora possa se arrepender depois. Logo, é bravata a
declaração do senador Esperidião Amin de que. agora, o
presidente tem que ter outra conversa com o PPB para
redifinir sua participação no ministério. Isso cheira a cambalacho. O PFL ri á toa. É melhor do que soda cáustica
para limpar a sua reputação.
Amin ainda acrescentou que Francisco Dornelles é ministro do PPB. e não de Fernando Henrique. Um peteleco
resolveria esta questão, se Fernando Henrique quisesse. Não
quer, porque não c de briga, e por isso Amin banca o
valente. A melhor maneira de manter um ministro com
Fernando Henrique é dizer que ele não presta ou está
desgarrado da nave-mãe. Adib Jatcnc e Sérgio Motta são os
exemplos mais recentes, como foi Jo<é Eduardo Andrade
Vieira um pouco antes c pode ser Dornelles a partir de
agora.
Mais do que fortificantc Jc candidatura presidencial ou
critério de rateio de ministério, a eleição municipal chama a
atenção por uma surpresa: os candidatos ua chamada esquerda, assim denominados principalmente os do PT e PSB.
demonstraram extraordinário fôlego na reta final das umas.
As pesquisas de opinião pública não foram capazes de
detectar isso nos últimos dias da campanha eleitoral. Aliás, a
arrancada final desses partidos tem sido uma característica
das últimas eleições. São partidos de chegada, como dizem.
Não é só o caso do crescimento em vão de Chico Alencar
no Rio. PT e PSB estão disputando 9 das 14 capitais que
terão eleição no segundo turno. Célio de Castro (PSB) deu
salto de onze pontos percentuais nos últimos dias, em Belo
Horizonte. Repetiu Patrus Ananias (PT), que cm 1992
meteu 12 pontos de vantagem sobre o favorito Maurício
Campos. Gilberto Mestrinho foi deslocado do segundo
turno cm Manaus por um vereador iniciante do PSB.
Eis uma velha questão reaberta pelas urnas: o resultado
da eleição está desmontando o argumento de que ela não
tinha nada de ideologias. O eleitor pode não ter optado por
bandeiras especificamente ideológicas, mas tanto nas capitais como em grandes cidades do interior — de Belo Horizonte a Aracaju, de Manaus a Natal ou de Pelotas (RS) a
Ribeirão Preto (SP) —. pós de novo no palanque, para uma
nova avaliação, candidatos que tem perfil nitidamente ideológico.

WILSON FIGUEIREDO
A
renúncia de Jânio Quadros — um
l\ depoimento, de Carlos Castello
Branco (Editora Revan), não oferece a
versão definitiva aos enganados pelo
candidato e désenganados pelo eleito.
Não era intenção do autor decifrar o
"perderenigma óbvio, mas não deixar
se de todo a perspectiva" na qual concebeu o relato, que começou a escrever
entre agosto e dezembro de 1963, interrompeu em 64 e concluiu cm março de
65.
Castelinho guardou para depois da
sua morte e da morte de Jânio Quadros
a sua versão com circunstâncias reunidas
sem ordem cronológica na intimidade do
serviu como secretário
governo ao qual
"Os episódios com o tempo
de imprensa.
vão se transformando em seu significado", diz Castelinho. Não é o caso da
renúncia. A suspeita de que Jânio pretendeu uma solução por fora da Constituição prevalece mesmo sem
provas. O suspense do depoimento permite, no melhor
estilo de Hitchcock, combinações fascinantes mesmo
sem levar â autoria do golpe
implícito.

da

renúncia

a Jânio de que a política do seu governo
não encontraria apoio no sistema em
que se baseava. Sobretudo no sistema
militar." Tudo que ficou em segundo
plano, esse tempo todo, por não ter,
força de acontecimento, ganha sentido
político na versão do mais completo documento da época.
Coube, na versão de Castello, a duas
figuras do círculo estrito de confiança
presidencial a precipitação da crise aberta pela ambivalência prolongada na indefinição política. O governo foi eleito
com patrocínio da direita mas se excedia
em lisonja para seduzir os esquerdistas,
por cima dos partidos e organizações da
esquerda. A contradição só se resolveria
com a defenestração de um deles. Saíram os três. Jânio e os dois acólitos: um
— Oscar Pedroso d'Horta — era "fiador
dos compromissos de campanha" e ou"detotro, José Aparecido de Oliveira,
nador de um processo de rompimento
desses compromissos'.'

A versão definitiva da renúncia já não faz falta. A
devassa das circunstâncias
supre a necessidade de conclusão formal. Para quê? As
várias hipóteses se entrelaçam na suspeita de que estava em andamento manobra
do próprio presidente ou
contra ele. Conta Castello
que Gabriel Passos o advertiu para a iminência de golpe
reacionário contra Jânio, cita
a diretoria do Clube Militar
que o procurou para recomendar cuidado ao presidente: estava em andamento a
sua deposição. Todas as versões eram verossímeis, mas
quem viu primeiro o perigo
— mais perto e mais longe —
foi Leonel Brizola, governador do Rio Grande à época.
"Partira dele, ao
que eu
saiba, a primeira advertência

A
BARBOSA LIMA SOBRINHO •
\T ào direi que LEsprit de Lois seja
l\| meu livro de cabeceira. Mas, decerto, me conquistou para uma leitura
demorada e para a elaboração de um
índice minucioso, em que tenha presentes lições magistrais. E é nele que estou
me apoiando agora, para encontrar, no
seu livro oitavo, dedicado â corrupção,
nos três governos, em que divide a
experiência humana, a democracia, a
aristocracia e a monarquia, fiel, de algum modo, à lição de Aristóteles, que
já achava que era privilégio dos cidadãos comandar e obedecer, numa forma alternativa do poder público.
O que também não deixava de ser
uma das características da democracia,
hostil, por isso mesmo, aos governos
prolongados. Quando se entendia que
a alternância do poder se inscrevia entre os melhores meios de lutar e de
combater a corrupção. Quando Mon"o
tesquieu nos adverte de que
principio da democracia se corrompe, quando se radicaliza o principio da
igualdade, e não são muitos os que se
contentam com uma situação subalterna, ou inferior, e procuram a igualdade, com a situação dos mais ricos,
ou equiparando-se à situação dos governantes, o que afastava o que os
antigos chamavam virtude, e talvez hoje receberia o titulo da honestidade".
(O que, tanto para Montesquieu. como
para Aristóteles, hoje classificaríamos
como escrúpulo. As palavras também
mudam, com a passagem do tempo.)
Quem falaria, antes, em privatizaçào, como meio de enriquecimento, e
de enriquecimento fácil, como se verifica nos dias de hoje? Os bilhetes de
loteria podem ficar na roda do acaso.
A privatização escolheu caminhos mais
seguros, em que o acaso é substituído
pelas boas relações e por uma inteligente distribuição de favores. As minas
de ouro, cada vez mais difíceis, e de
uma exploração tantas vezes demorada
e custosa, acabaram substituídas pelas
privatizações da hora atual, que está à

lição

dos

O conflito de fundo político se personalizou e tomou feição ideológica para
impressionar o presidente submetido à
ambivalência que parecia calculada mas
era da sua natureza. Jânio não queria
cúmplices na solução de risco com que
sonhava. Foi Horta quem organizou, de
acordo com a UDN e por inspiração
direta de Carlos Lacerda, o ministério e
escolheu os nomes para o gabinete. O
estava no exterior, não fazia
presidente
"política militar", nem tinha conheci
mento político para compor o governo.
Aparecido trabalhava com entidades es1
tudantis e políticos que descobriam esquerda até na UDN.
O erro essencial avultou: presidente
eleito numa campanha pela direita com
acenos amistosos à esquerda desagradou
os conserv adores que se sentiram vitoriosos e assustou a classe média que hesitava
entre aprovação e condenação, os fins e
os meios. A experiência recomenda eleiçào pela esquerda e governo pela direita,
com menor custo. Um governo de choque, esbaforindo retórica de esquerda na política
externa e moralismo punitivo
para dentro, intranqüilizou a
opinião pública afeiçoada a
valores tradicionais. Faltava
base social e, sem ela, tudo
acabaria em aventura.
A renúncia confirmou o
pressentimento de que estava para acontecer alguma
coisa. Quando aconteceu,
pareceu inverossímil. O golpe — de Jânio ou contra ele
— estava implícito em episódios que pediam para ser
decifrados. Ninguém acreditou que era hora de arriscar. Lacerda denunciou a
manobra e precipitou o golpe que saiu pela culatra.
Castelinho credita a Leonel
Brizola a precedência no
diagnóstico do risco implícito nos apisódios. Foi a Brasilia (nunca conseguiu estar
com o presidente) e várias
vezes advertiu pelo telefone
o secretário de imprensa,
que passava o recado ao
presidente. Em vão.

doutos

espera de um Balzac, com o que faria
o romance das privatizações, que vão
deixando, também, vitimas, os milhões
de desempregados em todo o mundo.
Não faltará um novo titulo, o das
reeleições, que é uma das peças ou dos
capítulos desse novo romance. Quando
empresas lucrativas, como as da energia elétrica no Brasil, se transformam, e
vão, com os seus lucros c com as suas
tarifas, alimentar bolsos que nem brasileiros são. O indispensável é distribuir
riquezas, seja a quem for. O essencial é
acabar com as empresas públicas e
concorrer para demonstrar a incapacidade dos homens que ficam à frente
dessas empresas. Para privatizar tudo,
valendo-se de elementos como esse PC
Farias, que acaba de ser liquidado,
num drama em que ninguém acredita, e
que decerto vai constituir o mistério do
século que está no fim. Numa hora, ou
num momento, em que se chega a tal
ponto, argüindo-se a falta de homens
capazes, em que só existe uma salvaçâo, ao se recorrer á reeleição dos que
são eleitos para essa categoria imprevista, que passa a ser também a novidade do século.
Estará a salvação nessa nova categoria dos reeleitos? Um notável comentador da Constituição de 1891, João Bar"por
balho, já dizia que
mais pobre que
seja o pais de homens capazes de assumir o governo e bem regê-lo, não faltará algum a quem se incumba a sucessão
do que tem terminado o seu período".
Ou não será uma demonstração de vaidade o considerar-se o único candidato
de que dispõe o pais, para o seu governo? Carregando no ombro a tabuleta
do insubstituível?
O Brasil nunca aceitou a tese da
reeleição, em todas as Constituições
que elaborou, no regime republicano.
Ai estão as Constituições de 1891, de
1934 e de 1988. E, se a Constituição de
1946 silenciou a respeito, nem por isso
se pode concluir que a aceitou, tanto
que, na sua vigência, não surgiu nenhum candidato à reeleição.
Conta, pois. mais de um século a ex-

clusão da reeleição, com argumentos
definitivos de um dos nossos melhores
juristas, nos comentários á Constituiçâo de 1891.
Carlos Maximiliano concorda com
João Barbalho e se vale de razões vcementes. Recorda que George Washing"contragosto" o segundo
ton aceitou a
"nos Ev
mandato. E acrescentou que
tados Unidos muitos pensam que deve
ser vedada a reeleição imediata". E
"ainda mesmo
acrescentou que,
que se
da
corrupargumentos
abstenham dos
çào e da violência, dispõe de tal prestígio o presidente que, só por si, constitui sério embaraço à vitória de outfõ
"Aspirando à
candidato". E escreve:
novos sufrágios, insensivelmente se
torna mais político do que administrador, preocupado em agradar as turbas
e conquistar, por meio de obras adiáveis, o apoio de estados importantes.
Condescenderia, quando for o seu dever resistir, fará menos o que a nação
que os cheprecisa, do que aquilo
"Nos
fes políticos desejam."
países novos", acrescenta Carlos Maximiliano,
"o
perigo é maior. Permitida a reeleiçào, todos a disputariam e a vitórçi
caberia sempre ao governo. Dever-se-ia
o primeiro triunfo à persuasão, o scígundo á corrupção e os demais á violência. Por isso, conclui ele, logo que se
livrou da ditadura de Porfirio Diaz, em
1911,0 México reformou a sua Constituiçâo, restabelecendo o artigo 78, que
proibia a reeleição."
Já não seria um plano, para o segundo mandato, as 20 viagens ao exterior
do sr. Fernando Henrique Cardoso,
que tanto não adiantaram nada, que o
Brasil cada vez mergulha mais nos déficits de suas contas externas? E acarretam concessões nas liquidações dos
bancos particulares? E, ao que parece,
as contas do Fundo Monetário Internacional, ao que tudo indica, não estão
coincidindo com os números de nossas
autoridades monetárias. Será que o otimismo do brasileiro se detém e se
perde em nossa fronteira?
• PresH}«nte d* ABI
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sensatez
preciso

ROSÃNGF.LA B1TTAR
Quem saiu ganhando nas eleições?
As eleições municipais não são caracterizadas apenas pelas capitais. São caracterizadas no geral de cada estado. De modo
que não se pode fazer um balanço apenas
pelas capitais. Da minha parte, estou muito satisfeito com os resultados da Bahia. O
PFL, também, do ponto de vista nacional,
se saiu muito bem. Eu não posso fazer um
exame para dizer quem ganhou e quem
perdeu as eleições. Nos últimos dias, porém, è inegável que houve um crescimento
do PT. nas capitais. E isso fez sentir que.
embora o PT não vencesse em muitas deIas. teve uma posição de destaque na ampliação dos votos dos seus candidatos nos
Paulo Maluf
últimos dias da campanha.
Há surpresas entre os perdedores?
de
gosta
povo
f-0
É
sempre desagradável dizer quem gaquem faz obras,
e
nha
quem perde. Até porque, em política,
mas a posição
ou derrotas são sempre efêmevitórias
as
dele cm São
é unia coisa que não tem um
Isso
ras.
Paulo não o
definitivo. Embora eu tenha tido
toma popular em quadro
muita sorte na Bahia nos últimos tempos,
todo o Brasil"
não posso dizer que sou um vencedor permanente. Todos conhecem vitórias e derrotas. Agora, é óbvio que aqueles que
construíram, com trabalho, boas administrações, tiveram êxito nas eleições de um
modo geral. Os prefeitos que realizaram
boas administrações em seus municípios
foram muito bem avaliados nas urnas pelo
eleitorado. Os que não tiveram êxito em
seus municípios foram penalizados. O que
é muito difícil é fazer um exame partidario,
para mostrar que esse ou aquele partido loi
o vencedor ou o perdedor.
Ficou claro que os governadores do
PSDB. entre eles Mário Covas, Tasso Jereissati, Eduardo Azeredo e Marcelo Alencar, estes dois no fim da campanha, foram
derrotados?
Eu não diria que foram derrotados.
Acho que há governadores do PSDB que,
mesmo sendo derrotados, ioram hábeis. I:
o caso do Tasso. Porque mesmo o Tasso
tendo sido derrotado na capital, ninguém o
vê exagerar a sua situação no pleito da
cidade de Fortaleza. Ao contrário, ele fala
sobre todos os assuntos, menos sobre o
pleito de Fortaleza. Ele fala até sobre a
ONU, mas não fala sobre Fortaleza. Ele
sobre a sucessão presidencial, sobre
fala
reeleição,
sobre o futuro candidato a goLições
vernador do Ceará, mas nao laia sobre a
"Quem
eleição de Fortaleza. O que demonstra
não tem
uma grande habilidade, porque é um fato
humildade não
que passa despercebido. Ao contrario do
aprende as lições
'
que aconteceu em São Paulo. Os tucanos
que os fatos
deram uma dimensão muito grande à su. políticos nos
cessão municipal, o que causou um certo
ensinam
prejuízo do ponto de vista político. Se
'
tivessem dado uma dimensão normal, de
diariamente"
uma vitória ou derrota municipal, não estariam amargando a derrota do modo que
ficou caracterizado.
Como o senhor avalia a força que o
prefeito Paulo Maluf ganhou nesta eleição?
O Paulo Maluf conseguiu modificar
bastante, em São Paulo, a sua imagem, em
função do trabalho que realizou na prefeitura. É óbvio que a posição do Maiuf em
São Paulo não era a que ele tem hoje. Mas
isso não significa que ele ficou uma figura
popular no Brasil inteiro. Não. A sua popularidade melhorou, mas ela existe basicamente em São Paulo. Por causa da sua
atuação na prefeitura, realizou obras. O
povo gosta de quem realiza obras. O padre
Antônio Vieira dizia, com muita propriedade. que se chega mais ao coração do
homem pelas obras do que pelas palavras.
As pessoas que vêem as obras feitas, sentem que essa autoridade, sobretudo se ela é
municipal, tem um prestigio maior. E é o
que aconteceu com o Maluf. É o que aconteceu com vários prefeitos que fizeram, de
um modo geral, seus sucessores — Jarbas
Vasconcelos, em Recife. Tarso Genro, cm
Porto Alegre. Rafael Grecca, em Curitiba
e assim uma série de prefeitos que fizeram sucessores na base do trabalho realizado.
Eu não sei se porque Salvador sofreu
eu fui beneficiado em função de uma
Fernando
mais.
[
coisa que eu jamais gostaria, que Salvador
Henrique
não tenha tido uma boa administração.
"Se ele
Como não teve, isso também ajudou o
considerar
nosso êxito em Salvador.
que
j
O presidente Fernando Henrique não
representa as
saiu das eleições municipais de % pior do
forças que o
que entrou?
apoiam, então
Depende. Se o presidente Fernando
não sofreu
Henrique quiser se colocar como um hoderrota alguma
mem exclusivamente de um partido, cie
não sai melhor do que entrou. Sai pior. Se
ele quiser se considerar um homem que
tem apoio de vários partidos e que esses
vários partidos que o apoiam fizeram realmente um grande número de prefeitos, tiveram êxito em várias capitais e em municipios grandes do interior, ele sai bem. Ele
é que decide. Se ele quer ser um presidente
exclusivamente de um partido, ou se ele
quer representar as forças que o apoiam.
Se ele representa as forças que o apoiam,
não sofreu nenhuma derrota. Se representa
apenas um partido, não foi um bom exemi
pio.
rt

ta de um líder político com ativa
"Se
o
participação na vida nacional.
vasensatez,
com
governo não agir
mos ter dificuldades de inserir na
Constituição a reeleição", alerta o

O senador Antônio Carlos
Magalhães marcou sua biografia, aos 69 anos, com mais uma
vitória política expressiva, conquistada nas eleições municipais deste
ano. Ao eleger Antônio Imbassai, do
PFL, prefeito de Salvador, no primeiro turno, ACM ganhou pela primeira vez uma disputa direta para a
prefeitura da capital.

senador.
Agir com sensatez significa, neste
caso, manter a neutralidade no segundo turno das eleições em São
Paulo. Relacionando as principais
lições que podem ser tiradas dos
atuais acontecimentos políticos, Antônio Carlos calça as sandálias da
"Quem
não tiver humilhumildade.
dade não aprende as lições que os
fatos políticos nos ensinam'.' ACM

Mas o corpo-a-corpo exigido neste tipo de eleição não impediu que o
senador estivesse todo o tempo ligado aos acontecimentos do resto do
— de Norte a Sul, como não
país
poderia deixar de ser quando se tra-

7»

turno

no

|
i
£

se recusa a diplomar os fortes ou os
fracos que surgiram nesta disputa.
"Em
política não existem fortes
nem fracos que não possam negociar. Ninguém tem força o suficiente
'¦'
para esmagar ninguém

j
j
i

i
a
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Na noite de sexta-feira, depois de
uma visita à Igreja do Senhor do
Bonfim para agradecer tanto apoio
popular, Antônio Carlos Magalhães
fez, em entrevista por telefone ao
JORNAL DO BRASIL, sua avaliação sobre o desempenho dos partidos,

1

dos prefeitos, governadores e do presidente Fernando Henrique Cardoso.
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Mas esse é um tipo de definição que, para
funcionar, teria que ocorrer antes da campanha. O comportamento do presidente durante a campanha não deixou clara a opção?
O comportamento dele na campanha,
em São Paulo, junto com os outros çompanheiros dele. salvo os que exageraram, é
uma coisa natural. O presidente é amigo,
colega, do José Serra. Eles insistiram para
o José Serra ser candidato. O José Serra é
um homem de bem. Teve. então, obrigação
de apoiá-lo. Agora, o apoio não significa
da palaque vá ao exagero do impropério,
de
coisas
que.
uma
vra indesejada e
porção
São
de
eleição
na
ocorreram
infelizmente,
Paulo, fazendo com que os vencedores ficassem maiores do que deveriam ficar.
O senhor está falando do ministro Sérgio
Motta?
Não citei nomes.
Essa eleição revelou profissionais da politica que o senhor desconhecia ou amadores
que o senhor imaginava profissionais?
Não. Essa eleição, na minha ótica, revelou administradores que tiveram êxito na
política, o que será sempre crescente. Chegar á política pelo êxito administrativo e
não pela sabedoria política, entre aspas.
Então, as pessoas que chegam à política
pelo êxito administrativo, essas tiveram
êxito nessa eleição. Aquelas que querem
chegar sempre pela sabedoria política, por
causa de golpes políticos, essas não tiveram
êxito.
O que significa para o PFL ter ido, com
vantagem, para o 2° turno no Rio?
É altamente representativo c ele se saiu
bem. Das cinco capitais mais importantes
do Brasil, em duas. Salvador e Recife, o
PFL fez o prefeito no Io turno. Além de
ter, no Rio. obtido o primeiro lugar para ir
para o 2o turno, com o candidato do prefeito César Maia, o Conde, que se saiu
muito bem. Então, o PFL se saiu muito
bem. Até em São Paulo. Não foi por causa
do PFL. seria injusto dizer, mas o partido
ocasionalmente fez uma aliança com Maluf. fazendo o candidato a vice-prefeito.
Ou seja. vai para o 2o turno com o viceprefeito.

O desempenho do César Maia lhe confere um novo status no partido?
Claro. O César Maia já era credenciado
pela administração que fez. pelo companheirismo com que atuou com todos nós
do PFL. Agora, pelo êxito político e pelo
respeito que recebeu da população na eleição municipal do Rio.
O senhor ganhou a primeira vez em
Salvador na eleição direta. Por que venceu?
Ganhei para prefeito. Já ganhei como
senador, como governador...
Qual foi a razão da vitória, desta vez?
Honestamente, tenho que dizer que dois
pontos foram importantes. Primeiro, o
contraste que se fazia entre os oito anos de
administração municipal e os quase seis
anos de administração estadual. Da minha
administração e da administração do Paulo Souto. Então, o município sem fazer
absolutamente nada na cidade de Salvador
e o governador fazendo tudo no estado,
inclusive em Salvador, cria um contraste
absoluto. Em segundo lugar, apresentamos
um nome muito melhor do que qualquer
outro e o povo levou muito em conta quem
apresentava o melhor candidato.
Quais são os reflexos imediatos dessa
eleição nos projetos do governo, principal
mente na aprovação da reeleição?
A influência da eleição municipal não
seria grande. Se não deixarem prosperar os
acontecimentos de São Paulo, que não foram nada agradáveis, as coisas poderão
marchar melhor em função do projeto de
reeleição que o governo adota. Pode-se
retomar o projeto da reeleição com muita
possibilidade de êxito. Mas se o governo
não agir com sensatez, nós vamos ter dificuldades de inserir na Carta a tese da
reeleição, que julgo absolutamente certa,
mas que, de qualquer maneira, o momento
político não vai aconselhar se o governo
agir errado nesse processo.
E o que é agir com sensatez?
Na minha ótica, é o presidente não
participar, como governo ou como cidadão, não interferir nesse processo, uma vez
que ele não tem apoio do PT no Congresso
e tem. seja parcial ou não. o apoio do PPB.
Não tem por que ele estar participando de
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:ST
4
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um processo cm São Paulo contra esse ou
aquele candidato. Deve ficar, pelo menos,
com a neutralidade, e ver o que acontece, e
não pôr máquina, ou coisa que valha, que
não é seu hábito, nem do seu desejo.
Que lições o senhor acha que o presidente
¦«
c seu governo devem tirar dessa eleição?
Todas as pessoas tiram, de todos os
1
acontecimentos políticos, lições que pode9
i
rào servir para o seu aprendizado ou não.
4
A cada dia aprendemos mais com o que
«i
fazemos na vida. Com a política, os fatos
fazever
o
nos dão a oportunidade de
que
mos certo e o que fazemos errado. Mas
para isso é preciso ter sempre uma grande
dose de humildade. Quem não tiver humildade, não aprende as lições que os fatos
políticos de cada dia nos ensinam. Esse é o
primeiro ponto. O primeiro ponto é a humildade do presidente e de seu governo
para aprenderem as lições das urnas.
É possível achar humildade em tucanos?
Não considero que os tucanos não tenham humildade. Não faço parte desse
grupo que os considera diferentes. Gosto
até dos tucanos. Eles voam bem. Às vezes è ¦
Reeleiç&
preciso se aparar uma asa aqui, outra ali,
"Sc
mas eles voam bem.
o goverté
O PSDB foi o partido que teve o pior
não agir coà
desempenho nessa eleição municipal. Isso
sensatez, te
quer dizer alguma coisa?
Não penso assim. Esse não é o meu dificuldade cor
ponto de vista.
Mas os dados de apuração do tribunal
não estão apontando isto?
Essa análise precisa ser feita com mais
cuidado, no todo dos estados. Não se pode
fazer assim, uma análise desse tipo. apenas
pelas capitais. Porque as eleições foram
feitas em cinco mil e tantos municípios. Se
nós fizermos apenas pelas capitais, poderemos até fazer uma análise deformada. E
isso tem que ser feito pelo número de
municípios, pelos estados. Veja, por exempio. o caso de Fortaleza. O PSDB perdeu
lá. mas o desempenho no resto do estado
deve ter sido muito bom.
Como negociar a sucessão presidencial
com um Maluf fortíssimo?
Em política, nâo existe nem exageradamente fortes, nem fracos que não possam
também negociar.
!—^

DOMINGO, 6 DE OUTUBRO DE 1996

Tem

que

gente
4

num

morar

Você

JORNAL

na

quartos

1

até

paga

milhão

Av.

para

Sernambetiba.

morar

pode

DO BRASIL 1 ^

213

mil.

pagando

; jiSSÊfâú
¦¦¦¦•¦^000^
•
¦"
,er
-* >;< .
y\< . ¦•¦¦...
v'''"
- ¦ -Jasga» ^
^ ^ nHinTülV^W'1^^ Iiiji
*|P:v;
¦

"*?*¦"'

—*>.¦»

j
?

,.

—¦¦

•"'"*"r

''Jv*"'""-"'-—w.
**'*.'
"¦^
"
-¦- '" :' ' """" "" , "
• r^r'* l-vi'iv.' : ¦''•>!''=1',:?T-*;'u *-:.r_.4*»--*"¦» *:*v,"'•.,...? "%
^""^KMS*"*1^
¦--*.'r I
•'^" ' "
^¦¦-•"~jc"" V;'y-r"'
*.<
•'«'iifr•
•
*
"H.^y'Jt:j£^tiean^"¦v 7
~.,£^ggi£* . .'? *£%£'*— '^^fty
'- • -'
."
^.v
r'TT~~.:v,r;
,,^'",1'
•
,''-'^WS!i'
"~
•.— -•-^fo'r'--''igjg*»-<*•• -'••4P*''
' "•"
"
• —, - - -¦ -l£5y- «•**•* - -•„•
* * am» tt4Zj£imi
.--•••-*«•"'«• • •
• .''
.>'*xr,.
^•^*»«. nitiStev
.
'
.
-'-•
,
—
»vw»h,.
.tt.?*,.,,u.,...ii*xp** "wufw*-*--.,
....
,.
-v.. sjry.i - "*»*
- . • «.,;•¦
¦
'
y3f,
"7~
^
_ _._
_
^
^

K

Jill

MWM

wai

ill

jfAT<flriiMN

Bllii

»f^W
®ip®

NA

DA

PRAIA

V
I
C.
<
E

BARRA.

¦O
cro

!

a
e

R$

¦c
CO
u
O
n

213.000,

* H<
r%...

_

_

_

l_

Preço

U'.

do

_

_ í n

r

n

a»

r

603

apt-

v-a.

ea^rtet

O
5
UJ
cr
z
s
¦o
0)
T3o

3.36*0

O
(X)
Financiamento
<•

No
<•

•

2

melhor
Salão

da

ponto
2

em

varandões
c

direto

ambientes
<•

4

em

granito

alumínio

de
e

ao

com

banheiros

Acabamento

fachadas

Barra:

até

em

<-

lado
piso

do
em

Ampla

primeiríssima
cerâmica,

anodizado

Barramares
T3X
(JO

mármore

copa-cozinha

.NiQ£E£-

CM
cr
oC
O
ao
«A
n
0
m
»H
CN
C
E
1
€

Pro|t'!o

I

qualidade:

com

em

meses.

84

esquadrias

de

bronze

ESCRITÓRIOS MUSA
EDISON MUSA i
EDMUNDO MUSA = 11
ARQUtTrrOS I
CORRETORES
lmorpora<;.k> c Constru<;Ao:

NO

LOCAL.
Wnd.iv

Vcnrlji:

Vendai:
mm
|Hli|
|] 11

ra

COM

PAX

Construções, Participações e Administração Uda.

JÚLIO BOGORICIN
M
EE IMÓVEIS
TEL: 292-1122/493-7480

3

PATRIMÓVEL
consultoria imobiliaria

TEL: 259-3545 / 431-1600

TEL: 533-5404 / 262-7314

DOMINGO, 6 DE OUTUBRO DE 199A
16

JORNAL DO BRASIL

POLÍTICA / eleições
BRASIL

"Candidata

PT

de sem-terra reclama

I
ciuer

do transporte

gratuito

por juiz, e outros

em

eleição

anular

ALEXANDRE MEDEIROS
ENVIADO ESPECIAL
— A contagem dos
ELDORADO dos carajás. PA
1"votos
mas só Deus
sexta-feira,
de
terminou na noite
do Sul
cidade
nesta
disputa
a
vai
acabar
sabe quando
do
PMDB,
Campo,
da
Jair
eleito
O
Pará.
do
prefeito
saiu em carreata pelas ruas poeirentas do município
logo depois de conhecer o resultado, mas a candidata
dofT, leda Maria dos Santos Sousa, pediu a anulação
'da
flagrante abuso do
feição. Segundo o PT, houve
do
dia
no
econômico
pleito, com o transporte
poder
candidatos, fato denunmoradores
de
pelos
gratuito
na edição de anBRASIL
DO
JORNAL
ciado
pelo
'teontem.
-anulação
e disse que vai
a
Jair não teme
MST
e
o
o
PT
chamar
para participar do governo:
"Vou selar a
em
Eldorado",
prometeu.
paz
Com as 23 urnas apuradas em pouco menos de 24
horas, o candidato do PMDB (coligado com o PSB e o
PSDB) venceu com 1.988 votos, contra apenas 316 de
leda. O índice de abstenção ficou em torno de 55%.
Menos da metade dos 8.6% eleitores de Eldorado
apareceu para votar, sobretudo os moradores da zona
rural. A candidata do PT disse que foi a mais prejudicada pela ausência de eleitores, já que seus mais fortes
redutos são as colônias e os acampamentos do MoviSem Terra (MST),
mento dos Trabalhadores Rurais "Eu
tinha à minha
sem transporte no dia da eleição.
enquanto
amigo,
de
um
disposição apenas o fusquinha
e
caminhode
caminhões
frotas
tinham
os fazendeiros
netes autorizadas a circular pelo juiz eleitoral. Eles só
Dudu",
pegaram eleitores nos redutos do Jair e do
reclamou leda. O fazendeiro Domiciano Bezerra, o
Dudu, candidato a prefeito pelo PMN. teve 907 votos e
chegou em segundo lugar.
O PT deverá entrar com o pedido de anulação neste
fim de semana junto ao Tribunal Regional Eleitoral do
Pará. Carlos Amaral Júnior, advogado do MST encarregado de redigir o pedido de impugnação, explicou
que o juiz eleitoral da 58a Zona. Laércio de Almeida,
violou a Lei 6.091/74, que trata do transporte gratuito
de eleitores. Segundo essa lei, o juiz tem que divulgar,
15 dias antes do pleito, uma relação com os horários c
itinerários dos veículos a serviço da Justiça Eleitoral.
Esses veículos, ainda segundo a lei, devem ser dos
ou alugados com recursos
governos federal e estadual
"Nada disso foi feito e os candido Fundo Partidário.
datos ricos puderam transportar seus eleitores de graça
com o aval do juiz", alegou Amaral.
No dia da eleição, o JORNAL DO BRASIL flagrou
diversos caminhões e caminhonetes transportando cieitores entre as cidades de Eldorado dos Carajás e
Curionópolis, todos com um cartaz no vidro dianteiro

autorizado

pelos fazendeiros,

El
Eldorado
Eldorado dos Carajás — Fotos de Marcelo Sayáo
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P

abusos de poder econômico

TP*:

~
«%<"=<h pmdb < 7°

°fcreccram tramporie irrc""ar

"Foi uma eleição sem
Aurélio negaram qualquer irregularidade no processo
qualquer problema",
pelo PT.
e agradeceram o apoio do Exército, que em
eleitoral
declarou.
viou tropas para garantir a paz momentânea no Sul do
O PT não está sozinho no pedido de anulaçao. O
—
Pará.
que
prefeito de Eldorado, Vicente Corrêa Neto
Enquanto os outros reclamam, o prefeito eleito se
chegou a ser detido na véspera do pleito distribuindo
—
Na noite de sexta-feira, ainda na metade da
a
eleição,
divertia.
também quer anular
dinheiro a eleitores
contagem de votos e já com folgada dianteira sobre os
sob o argumento de que muitas pessoas votaram sem
demais concorrentes. Jair subiu nas grades do Clube]
identifificação. Vicente apoiou o candidato Dudu, que
milhaá
distribuindo
dinheiro
das Mães de Curionópolis. loçai da apuração, e saudou,
muito
população
gastou
res de camisetas brancas com sua marca de campanha:
seus eleitores. Ele passsou o sábado descansando é
festa eiri
uma bola de futebol. Também o prefeito eleito Jair da
prometeu para os próximos dias uma grande
com o desenho de uma
semi
dos
massacre
Campo distribui camisetas
marcada
cidade
Na
pelo
Eldorado.
"Dê um chute na incompetênum
chuteira e a inscrição
pedaço
lavradores
de
querem
milhares
terra, onde
cia", clara provocação ao rival.
de chão para plantar o que comer, ele pretende come;
15Q
O uso de camisetas de candidatos é considerado
morar a vitória matando oito bois e distribuindo
boca de urna. mas foi permitido em Eldorado, á
engradados de cerveja. Segundo o prefeito eleito, será
exceção do PT, cujos militantes foram proibidos de
o mais concorrido churrasco já promovido em Eldoravestir camisetas com desenhos de estrela. Outras irredo. Com certeza, o índice de abstenção na festança vai
também
gularidades, como distribuição de gasolina,
:
•
ser de zero por cento.
correram soltas. O juiz Laércio e o promotor Marco
———^—r —M
¦-

"A Serviço da Justiça Eleitoral". Alguns
onde se lia
caminhões tinham até propaganda de candidatos a
serviço á
prefeito e a vereador. Longe de prestar um
eleitores
transportaram
Justiça Eleitoral, esses veículos
motoaos
determinavam
a mando de candidatos, que
foi
autoricarros
dos
O
uso
a
seguir.
o
itinerário
ristas
zado pelo juiz Laércio de Almeida e divulgado através
dos sistemas de alto-falantes das duas cidades no dia
da votação.
O promotor Marco Aurélio Nascimento, coordenador das eleições em Eldorado, disse que o alto índice de
abstenção pode ser explicado pela dificuldade de trans"As colônias e acampamentos são muito distanporte.
tes. As estradas são precárias e o transporte é difícil",
reconheceu. O promotor lembrou ainda que muitos
eleitores inscritos em Eldorado voltaram a suas cidades
regularizar a
de origem, sobretudo no Maranhão, sem
"A
população é
situação junto á Justiça Eleitoral:
flutuante", ponderou. Já o juiz Laércio de Almeida
não aceitou as elegações de irregularidades levantadas
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MST

fazendeiros
— O prefeito eleito
ELDORADO DOS CARAJÁS. PA
mundo afora pelo
conhecida
ficou
da cidade que
do S — ou 32.
curva
na
sem-terra
de
19
massacre
—
segundo a Igreja
quer paz e reforma agrária para a
região. O paranaense Jair da Campo, há 12 anos em
desarmar os fazendeiEldorado, promete lutar para"Pode
me cobrar. Quando
MST.
ros e os militantes
do você voltar aqui, vai encontrar outra cidade. O
Vou transformar
que existe hoje è terra arrasada.
Eldorado em um lugar bom de se viver. Esse desarmamento é fundamental". Para isso, Jair confia na
ajuda do governador Almir Gabriel, do PSDB, e do
senador Jáder Barbalho, do PMDB. que o apoiaram,
e no bom relacionamento que mantém com os fazendeiros do Sul do Pará.
"Vou me empenhar
para assentar as famílias que
terra
para plantar e vou tentar apoiar as
querem
reivindicações do MST para evitar invasões de proda curva do
priedades produtivas e tragédias como a
Ele
madeireiro.
e
S". garantiu Jair. que é pecuarista

e

I

quer

na prefeitura um represei
afirmou que não vai ser"Não
tenho rabo preso corç
fazendeiros:
tante dos
ninguém". Jair criticou duramente seu antecessor^
Vicente Corrêa Neto. a quem chamou de incompi'
"Vou começar do zero,
porque e
tente e corrupto.
o
eu
fosse
se
É
como
primeiro prefeit
não fez nada.
de Eldorado".
Calouro na política, Jair parece disposto a conve
no Sul d
sar com todas as forças políticas que atuam "Ajudei
agrária.
Pará para acelerar a reforma
desenvolver Eldorado e acho que a reforma agra ri
vai beneficiar quem quer trabalhar. Sei que isso não
da competência do prefeito, mas aceito o papel d
mediador para evitar novos confrontos", ponderou. ¦
Ao que tudo indica, a iniciativa de diálogo de Jai
com o PT vai além do plano político. Aos 38 anos
rico, solteiro e cobiçado na região, o prefeito eleiti'
derrama um carinho todo especial nas conversas con
a ex-acampada e professora leda Maria dos Santo >
do PT i
Sousa, de 28 anos. candidata derrotada "Vou
con
filhas.
de
três
e
mãe
separada
prefeitura,
versar com ela sempre que puder. É uma mulhe
inteligente e de fibra", se encanta Jair. ^
leda. um sorriso maroto, prefere não misturar a
"Conversar sobre
coisas.
política, eu converso. Ma;
vou cortar. Onde já se vii i
assunto,
outro
se vier com
sem-terra namorar fazendeiro? Só mesmo em nove
la", desconversa, botando uma pá de cal. pelo meno;
d^
por enquanto, nas pretensões politico-amorosas
Medeiros)
_J
solteirão. (Alexandre
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NO

APURAÇÃO

. SALVADOR (BA) 20*31
N° de eleitores: 219.116
Votos apurados: 84.85
Antônio Imbassahy (PFL) 43,4%
Néison Pelegrino (PT) 25.2%
•í Domingos Leonelli (PSDB) 6,8%
Brancos e nulos: 15.6%
«RECIFE (PE) 23h20
N° de eleitores: 887.107
'• Votos apurados: 96,2%
; Roberto Magalhães (PFL) 43.9%
:. João Braga (PSDB) 16.5%
£joão Paulo (PT) 14,5%
K» Brancos e nulos: 13,9%
j• FORTALEZA (CE) 23h37
: N° de eleitores: 1.074.587
Votos apurados: 99,1%
?i Juraci Magalhães (PMDB) 59,1 %
£ Inácio Arruda (PC do B) 17%
te Socorro França (PSDB) 9,7%
Brancos e nulos: 6,6%
L • BELÉM (PA) 1M2
f N° de eleitores: 712 815
: Votos apurados: 82,7%
j Edmilson Rodrigues (PT) 44,2%
jf^Ramiro Bentes (PDT) 18,7%
Barbalho (PMDB) 16%
£ Elcione
Brancos e nulos 4,5%
f «SÃO LUÍS (MA) 23h39
r N° de eleitores: 440 531
Votos apurados: 95%
Jackson Lago (PDT) 44,8%
çí, João Castelo (PPB) 34,3%
4»!
«• Brancos e nulos: 6,7%
_______
£ • NATAL (RN) 14*28
ôuN° de eleitores: 350.723
Votos apurados 100%
ÍT-Wilma Farias (PFL) 35,7%
?"Fátima Bezerra (PT) 28,8%
T^João Faustino (PSDB) 25,7%
y"Branc',senulos 11.3%
j • TERESINA (PI) 24M1
| N° de eleitores 334 294
1 Votos apurados 98 9%
: Firmmo Filho (PSDB) 35.7%
Alberto Silva (PMDB) 33.7%
\ José Cardeal (PT) 16.7%
: Brancos e nulos 10,1%
[ N°«MACEIÓ(AL) 20M7
de eleitores 306 343
. Votos apurados 80,5%
¦ Kátia Born (PSB) 27.7%
)"f)eloisa Helena (PT) 25.5%
; Albèrico Cordeiro (PSDB) 16.5%
•. Brancos e nulos 12,7%
!" • JOÃO PESSOA (PB) 6h38
j,.rN° de eleitores 293 751
: Votos apurados 100%
í,, Cícero Lucena (PMDB) 37,5%
j Lúcia Braga (PDT) 21,8%
r. Luis A. Couto (PT) 15,4%
Brancos e nulos: 12,4%
: «ARACAJU (SE) 18h21
| N° de eleitores 250 340
: Votos apurados 100%
João Gama
' Ismael Silva (PMDB) 22,7%
(PT) 22,4%

O

BRASIL
Maria C. Alves (PFL) 19.4%
Brancos e nulos: 11,2%
MANAUS (AM) 20h 33
N° de eleitores: 629.074
Votos apurados: 87.3%
Alfredo Nascimento (PPB) 32,7%
Serafim Correia (PSB) 27,1%
Gilberto Mestrinho (PMDB) 25.4%
Brancos e nulos: 4,8%
PORTO VELHO (RO) 20*89
N° de eleitores: 175.258
Votos apurados: 100%
Chiquilito Erse (PDT) 57,5%
Sérgio Carvalho (PMDB) 25,8%
Jorge Streit (PT)
5%
Brancos e nulos: 8,7%
RIO BRANCO (AC) 11H39
128.979
N" de eleitores:
Votos apurados: 100%
Mauri Sérgio (PMDB) 43,9%
Marcos Afonso (PT) 40,4%
Carlos Aírton (PPB) 5,4%
Brancos e nulos: 6,2%
MACAPA(AP) 10H82
N° de eleitores: 104.014
Votos apurados: 100%
Aníbal Barcelos (PFL) 42,9%
Valdèz Góes (PDT) 25.9%
Fátima Pelaes (PMDB) 9.4%
Brancos e nulos: 8,6%
BOA VISTA (RR) MSS
N° de eleitores: 88.741
Votos apurados: 100%
Otomar Pinto (PTB) 51,1%
Salomão Cruz (PFL) 37,9%
Brancos e nulos: 8,8%
PALMAS (TO) 3h 80
N° de eleitores 42 313
Votos apurados 100%
Odir Rocha (PPB) 42.2%
Raul Filho (PSDB) 31.9%
Freire Júnior (PMDB) 19,4%
Brancos e nulos: 5.3%.
CURITIBA (PR) 7M7
962 692
N° de eleitores
Votos apurados 100%
Cássio Taniguchi (PDT) 50.5%
Carlos Simões (PSDB) 28%
Ângelo Vanhoni (PT) 10,1%
Brancos e nulos: 6,6%
PORTO ALEGRE (RS) 22H24
N° de eleitores: 914 880
Votos apurados- 100%
Raul Pont (PT)
52%
leda Crusius (PSDBI 21,2%
Maria do Carmo (PPB) 6.2%
7.8
Brancos e nulos
•'FLORIANÓPOLIS (SC)... UhOO,
N° de eleitores 205 038
Votos apurados 98,8%
Ângela Amin (PPB) 30,9%
Alrânio Bopprè (PT) 23,9%
Édson Andrino (PMDB) 20,5%
Vinícius Lummertz (PFL) 16,1%
Brancos e nulos: 6,3%
OOlANIA(QO) 11 hS2
N° de eleitores: 593.366
Votos apurados: 100%
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PAULO
% de votos

apurados

1s)

Celso

Pitta

(PPB)

2s)

Luiza

Erundina

3a)

Jos6

4®)

Francisco

Serra

moo
99,01%
48,28%

(PT)

24,48%

(PSDB)
Rossi

15,56%

(PDT)

7,60%

Brancos/nulos
6,78%
I«SA0
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% de votos
12)

Celio

2s)

Amilcar

39)

Virgilio

42)

Junia

apurados

Souza

40,84%

(PSDB)

Guimaraes

Marise

98,80%

(PSB)

Martins

moo

26,45%

(PT)

21,61%

(PDT)

7,18%

Brancos/nulos

13,58%

InBMBBBManBmBWWBBWBMBMIBmiimiWMH
Nion Albernaz (PSDB) 40.4%
José L. Bittencourt (PMDB) 27,3%
Waldi Camárcio (PT) 22.7%
Brancos e nulos: 9.2%
CAMPO GRANDE (MS).. «MM
N° de eleitores 345 625
Votos apurados: 100%
José Orclrio Miranda (PT) 36%
André Puccinelli (PMDB) 28,8%
Levy Dias (PPB) 21,8%
7%
Brancos e nulos:
CUIABÁ (MT) 16M7
N" de eleitores: 263 404
Votos apurados: 100%
Roberto França Auad (PSDB) 49.9%
Joaquim Sucenna (PTB) 17,1%
Beatriz Spinelli (PPB) 16,9%
Brancos e nulos: 11.3%
VITÓRIA (ES) 4li37
N° de eleitores: 195.439
Votos apurados: 100%
Luis Paulo (PSDB) 53.4%
Rita Camata (PMDB) 23.7%
Otaviano de Carvalho (PT) 8,6%
Brancos e nulos: 9,7%
QUARULHOS (SP) M06
N° de eleitores: 477.031

Votos apurados 65%
Paschoal Thomeu (PPB): 32,4%
Nefi Tales (PDT) 26.2%
Brancos e nulos 14.8%
SANTO ANDRÉ (SP) «IM7
N° de eleitores: 454 416
Votos apurados: 90,8%
Celso Daniel (PT): 52,5%
Dullio Pizaneti (PTB) 25,7%
José Francisco (PMDB) 3,1%
Brancos e nulos: 15%
S. B. DO CAMPO (SP) SMS
N" de eleitores 398 591
Votos apurados 98,5%
Maurício Soares (PMDB) 30%
Antonio Tito (PDT) 28,7%
Brancos e nulos 14,6%
SANTOS (SP) 8M2
N" de eleitores 322 236
Votos apurados 99,7%
Telma de Sousa (PT) 34,9%
Beto Mansur (PPB) 29,7%
Brancos e nulos 6.9%
RIBEIRÃO PRETO (SP).. 12*53
N° de eleitores: 285.158
Votos apurados 92,7%
Sérgio da Fonseca (PT) 17,5%

: Luis Jaebali (PSDB) 15%
j Waldemar Sobrinho (PL) 6,3%
: Brancos e nulos 3.8%
;
• S.J. DOS CAMPOS (SP)
: 0SM8
| N° de eleitores 282 388
: Votos apurados: 93,8%
j Emanuel Fernandes (PSDB) 16%
: Pedro SimSo (PMDB) 11,9%
• Edmilson Rogferio (PT) 8.5%
j Brancos e nulos: 4.3%
j
:
j
:
|
:
:
j
j
:
|
:
j
j
:
j

JUNDIAl(SP) f IMS
N° de eleitores 198411
% de votos apurados 99 5%
Miguel Haddad (PSDB) 45.1%
Walmor Barbosa (PTB) 21.3%
Pedro Bigardi (PT) 14%
Brancos e nulos: 14 4%
SJ. DO RIO PRETO (SP)f2hSS
N" de eleitores 196 349
% de votos apurados: 30,6%
Marcelo Gon?alves (PTB) 28,2%
Toninho Cabtoco (PDT) 23,1%
Brancos e nulos: 9,1%
SOROCABA (SP) 0MO
N° de eleitores 256 886

30

Votos apurados: 100% j
Caldini Crespo (PFL) 28,7% :
Renato Amary (PSDB) 25,5% j
r* |
Brancos e nulos:
• CONTAGEM (MG) 0M2*> j
N° de eleitores: 312.578 :
Votos apurados: 95,7%" j
Newton Cardoso (PMDB) 22,9% :
Ademir Lucas (PSDB) 12,1% j
Marilia (PT)
8,2%..:
Brancos e nulos: 5,7% ¦
• JUIZ DE FORA (MG) 23M5 j
N° de eleitores. 281.394 „¦ ,j
Votos apurados: 91,5%^
Tarcísio Delgado (PMDB) 34% £
Reginaldo Arcuri (PSDB) 20,4% :
Alberto Bejani (PFL) 22,2% |
Brancos e nulos: 6,1%r.-j
• UBERLÂNDIA (MG) 23MO,ij
N° de eleitores: 268.017 •
Votos apurados: 100% í
Virgílio Galassi (PPB) 43,2%'
Zaire Resende (PMDB) 41,1%'"";
Paulo Ferreira (PSDB) 8,5% :
Brancos e nulos: 4,2% ,, •
LONDRINA (PR) M22 j
N" de eleitores: 261.393 :
Votos apurados: 94,1% ,•
Antônio Belinati (PDT) 44,7% j
Luis Carlos Hauly (PSDB) 32,6% :
José Tavares (PMDB) 8,9% |
Brancos e nulos: 8,2%" ^
PELOTAS (RS) 2<M»37
N° de eleitores: 205.375
Votos apurados: 49% :
Fernando Marroni (PT) 27,6% •
Anselmo Rodrigues (PDT) 25,2%'"'i
Valnei Teixeira (PTB) 15.3%"'"!
Brancos e nulos: 5,7% .|
JOINVILLE (SC) 4MO',í
N° de eleitores 242.932l'1'i
Votos apurados 98,7% j
LuisH da Silveira (PMDB) 43,4%
Em Voltolini (PPB) 24,7% •; ¦
Carlito Merss (PT) 16% :
Brancos e nulos 5,2% •
OLINDA (PE) 7Mf ;
N° de eleitores 236.069 \
% de votos apurados: 97,9% 4
Jacilda Urquiza (PFL) 41,5% j
Arlindo Siqueira (PPS) 15,5% :
Carlos Callado (PSB) 15,3% •
Brancos e nulos 22,2% :
JABOATÃO (PE) OlhIS |
N° de eleitores 281811 i
Votos apurados 80,6% *
Newton Carneiro (PPB) 37,7%
Ulisses Tenório (PSDB) 28,7%
Geraldo Melo (PMDB) 16,9% 'i
Brancos e nulos 14,7% •
FEIRA DE SANTANA (BA) |
3M7
S
N° de eleitores: 240112 :
Votos apurados:
93,6%
26,4% :
José Falcão da Silva (PPB)
Josué Mello (PFL) 25,6% _j
Coíbert Martins (PMDB) 24,4%-3
Brancos e nulos 10,3% "•

Tampa de segurança
patenteada pela Polti, que
náo abre enquanto houver
pressão interna.

legítimo
Produto homologado
pelos principais órgãos
de segurança do mundo.

Vaporetto

um

Cv
•o

*

é

só.

O

é

resto

fumaça.

Mais de 200.000 donas de casa brasileiras já
descobriram toda a praticidade e tecnologia
do Vaporetto. O verdadeiro Vaporetto tem
assistência técnica em todo o Brasil e é líder
absoluto do mercado mundial. Quando for
comprar, cuidado com as imitações.
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Caldeira anticorrosão,
com três anos de garantia.
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POLÍTICA / eleições

NO

APURAÇÃO

«SALVADOR <2hJ5
Número de eleitores: 219.116
: Votos apurados: 92.35
Antônio Imbassai (PFL) 43,4%
: JJlélson Pelegrino (PT) 25.2%
«(jpomingos Leoneili (PSDB) 6,7%
: Brancos e nulos: 15.6%
RECIFE (PE) I3M4
*. Número de eleitores: 887 107
Votos apurados: 100%
: Roberto Magalhães (PFL) 43.9%
i*RJoão Braga (PSDB) 16,5%
j*»oào Paulo (PT) 14.5%
t^ferancos e nulos: 14%
j .FORTALEZA (CE) 15h36
: Número de eleitores. 1.074.587
: Votos apurados: 100%
•„K'Juraci Magalhães (PMDB) 59.1%
íd. Inácio Arruda (PC do B) 17%
^Socorro França (PSDB) 9.7%
V*; Brancos e nulos: 6.6%

:

|&. BELÉM (PA) I5M3
Número de eleitores: 712 815
apurados: 89.8
Votos
j
:s«Edmilson Rodrigues (PT) 44.3%
J?<'Ramiro Bentes (PDT) 18.7%
j-íElciorte Barbalho (PMDB) 16%
Brancos e nulos 4.7%
âp
SAO LUÍS (MA) 1BH45
Inúmero de eleitores 440 531
;%*Votos apurados 100%
^llackson Lago (PDT) 48,2%
*£joão Castelo (PPB) 36,7%
j^Jírancos e nulos 6.8%
j^latal (RN> 14h28
j&iNúmero de eleitores 350 723
ídolos apurados 100%
fcMWilma Farias (PSB) 35.7%
ífTàtima Bezerra (PT) 25.7%
Sj^oâo Faustmo (PSDB) 22.8%
•^Brancos e nulos: 11,3%
j • TERESINA (PI) 10h27
: Numero de eleitores 334 294
•o Votos apurados 100%
LftFirmino Filho IPSDB) 35.6%
;,7 Alberto Silva (PMDB) 33.7%
: José Cardeal (PT) 16.7%
; Brancos e nulos 10.5%
;'>•
j • MACEIÓ (AL) 20M7
:> Número de eleitores 306 343
.Votos apurados' 80 6%
: ''Kâtia Born |PSB) 27.8%
•'"Heloísa Helena (PT) 25.5%
|r: Albèrico Cordeiro (PSDB) 16.5%
:f(,-Brancos e nulos 12.7%
JOÃO PESSOA (PB) 8h3B
293 751
^¦•Numero de eleitores
•• j.Votos apurados 100%
ii?Cicero Lucena (PMDB) 37.5%
Lúcia Braga (PDT) 218%
'tuis A Couto
(PT) 15.4%
y'
; Brancos e nulos 12.4%
i • ARACAJU (SE) 16H21
: Número de eleitores 250 340
Votos apurados 100%
: João Gama (PMDB) 22,7%
Ismael Silva (PT) 22,4%

O
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BRASIL
Maria C. Alves (PFL) 19,4%
Brancos e nulos: 11,2%
MANAUS (AM). I4M3
Número de eleitores: 629.074
Votos apurados: 96,9%
Alfredo Nascimento (PPB) 32,6%
Serafim Correia (PSB) 27,2%
Gilberto Mestrinho (PMDB) 25.4%
Brancos e nulos: 4,9%
PORTO VELHO (RO). 20M9
Número de eleitores: 175.258
Votos apurados: 100%
Chiquilito Erse (PDT) 57,5%
Sérgio Carvalho (PMDB) 25,8%
Jorge Streit (PT)
5%
Brancos e nulos: 8,7%
RIO BRANCO (AC). 11 MO
128.979
Número de eleitores:
Votos apurados: 100%
Mauri Sérgio (PMDB) 43,9%
Marcos Afonso (PT) 40,4%
Carlos Aírton (PPB) 5,4%
Brancos e nulos: 6.2%
MACAPÁ (AP). 1M82
104 014
Número de eleitores:
Votos apurados: 100%
Anibal Barcelos (PFL) 42,9%
Valdéz Góes (PDT) 25,9%
Fátima Pelaes (PMDB) 9.4%
Brancos e nulos: 8.7%
BOA VISTA (RR) «MS
Número de eleitores: 88 741
Votos apurados. 100%
Otomar Pinto (PTB) 51,1%
Salomão Cruz (PFL) 37,9%
Brancos e nulos: 8.8%
PALMAS (TO) 3hSO
Número de eleitores .42 313
Votos apurados 100%
Odir Rocha (PPB) 42,2%
Raul Filho (PSDB) 31,9%
Freire Júnior (PMDB) 19,4%
Brancos e nulos 5,3%
CURITIBA (PR) 7M7
962 692
Número de eleitores
Votos apurados 100%
Cássio Tanigucbi (PDT) 50 5%
Carlos Simões (PSDB) 28%
Ângelo Vanhoni (PT) 10.1%
Brancos e nulos 7,5%
PORTO ALEGRE (RS) 22M4
Numero de eleitores 914 880
Votos apurados 100%
Raul Pont (PT)
52%
leda Crusius (PSDB) 21,3%
Maria do Carmo (PPB) 6,1%
Brancos e nulos 4,1%
FLORIANÓPOLIS (SC)... 14M0
Número de eleitores 205 038
Votos apurados 98.8%
Ângela Amin (PPB) 30.9%
Afrânio Boppré (PT) 23,9%
Édson Andrino (PMDB) 20,5%
Vinícius Lummertz (PFL) 16.1%
Brancos e nulos 6.3%
OOlANIA(QO). tf MU
Número de eleitores: 593.366
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1s)

Celso
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(PPB)

22)

Luiza

Erundina

3®)

Jose

42)

Francisco

Serra

99*9%
45%

(PT)

23%

(PSDB)
Rossi

14,5%

(PDT)

Brancos/nulos

•
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7,1%
6,8%
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de

votos

1s)

C6lio

2s)

Am Hear

3s)

Virgilio

42)

Junia

de

apurados

Castro

(PSB)

Martins

(PSDB)

Guimaraes
Marise

(PT)

(PDT)

Votos apurados: 100%
Nion Albernaz (PSDB) 40,4%
Jos6 L. Bitlencourt (PMDB) 27,3%
Waldi Camircio (PT) 22,7%
Brancos e nulos 9,2%
CAMPO GRANDE (MS).. 13M9
Numero de eleitores 345 625
Votos apurados: 100%
Jos6 Orcirio Miranda (PT) 36%
Andre Puccinelli (PMDB) 28,8%
Levy Dias (PPB) 21,8%
7%
Brancos e nulos:
cuiabA(MT) te«i«7
Numero de eleitores 263 404
Votos apurados: 100%
Roberto Franca Auad (PSDB) 49.9%
Joaquim Sucenna (PTB) 17.1%
Beatriz Spinelli (PPB) 16.9%
Brancos e nulos: 11.3%
VIT6RIA(IS) 4M7
Numero de eleitores:
195 439
Votos apurados 100%
Luis Paulo (PSDB) 53,4%
Rila Camata (PMDB) 23,7%
Otaviano de Carvalho (PT) 8.6%
Brancos e nulos: 9,8%

100%
35,3%
22,9%
18,7%
6,2%

Brancos/nulos

13,5%

• QUARULHOS (SP). 4M1
Número de eleitores 477 031
Votos apurados 86,3%
Paschoal Thomeu (PPB): 33%
Neli Tales (PDT) 25.4%
15,1%
Brancos e nulos
• SANTO ANDRÉ (SP) fthS7
Número de eleitores 454.416
Votos apurados 90,8%
Celso Daniel (PT) 52,5%
Duilio Pizaneti (PTB): 25,3%
José Francisco (PMDB) 3,1%
Brancos e nulos 15%
• S. B. DO CAMPO (SP) 3fi24
Número de eleitores: 398 591
Votos apurados 99.7%
Maurício Soares (PMDB) 30%
Antonio Tito (PDT) 28.8%
Brancos e nulos 14.6%
SANTOS (SP) 9H12
Número de eleitores 322 236
Votos apurados: 99.7%
Telma de Sousa (PT) 34.9%
Beto Mansur (PPB) 29.7%
Brancos e nulos 6.9%
RIBEIRÃO PRETO (SP) ... 9*16
Número de eleitores
285 158

Votos apurados: 99,8%
Sérgio da Fonseca (PT) 35,1 %
Luís Jaebali (PSDB) 30%
Waldemar Sobrinho (PL) 12,6%
Brancos e nulos 7,5%
• S. J. DOS CAMPOS (SP) 12h28
Número de eleitores 282 388
Votos apurados 99.5%
Emanuel Fernandes (PSDB) 32%
Pedro Simão (PMDB) 23.7%
Edmilson Rogério (PT) 16,8%
Brancos e nulos 10,5%
• JUNDIAl (SP)
.11h36
. 198411
Número de eleitores
...99.5%
Votos apurados
...45.1%
Miguel Haddad (PSDB)
...21.3%
Walmor Barbosa (PTB)
14%
Pedro Bigardi (PT)
... 14.4%
Brancos e nulos
• SJ. DO RIO PRETO (SP)12hM
196 349
Numero de eleitores
Votos apurados 100%
José Liberato (PDT) 30,6%
Marcelo Gonçalves (PTB) 28,2%
Toninho Cabloco (PDT) 23,1%
-.9.1%
Brancos e nulos:
.«MO
SOROCABA (SP)..
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Número de eleitores: 256 886 j
Votos apurados: 100% :
Caldini Crespo (PFL) 28,8% •
Renato Amary (PSDB) 25,5% _:
Brancos e nulos: 11,4% ••
CONTAGEM (MG) 07MI" j
Número de eleitores: 312 578' |
Votos apurados: 98,6% :
Newton Cardoso (PMDB) 45,9% «
Ademir Lucas (PSDB) 24.2% :
Marilia (PT) 16,2% •;
Brancos e nulos: 11,4% :
JUIZ DE FORA (MG) 08M1 :
Número de eleitores: 281.394 Votos apurados. 95,7% ...
Tarcísio Delgado (PMDB) 34% ;
Alberto Bejani (PFL) 22,3% •
Reginaldo Arcuri (PSDB) 20,5% :
Brancos e nulos: 7,4% •'
UBERLÂNDIA (MG) 23M0 ¦
Número de eleitores: 268.017 .
Votos apurados: 100% •
Virgílio Galassi (PPB) 43,2% j
Zaire Resende (PMDB) 41,1% ;
Paulo Ferreira (PSDB) 8,5% |
Brancos e nulos 4.2%
LONDRINA (PR) 2h24 :
Número de eleitores 261 393" •
Votos apurados: 98,8% j
Antônio Belinati (PDT) 44,9% •
Luis Carlos Hauly (PSDB) 32,4%,,;
José Tavares (PMDB) 8.9% :
Brancos e nulos: 8.9% '•
PELOTAS (RS) Í2WM„Í
Número de eleitores 205 375 :
Votos apurados: 99.9% •
Anselmo Rodrigues (PDT) 28,6% j
Fernando Marroni (PT) 27,3% ;
Valneí Teixeira (PTB) 13,7% >
6% "í
Brancos e nulos
JOINVILLE (SC) 4h10 ~:
Número de eleitores 242 932:
Votos apurados: 98,9% ^
Luis H da Silveira (PMDB) 43,4%"' J
Em Voltolini (PPB) 24,6%.,Il
Carlito Merss (PT) 16% ;
Brancos e nulos 5.2%, 1
OLINDA (PE) 7h31 l
Número de eleitores 236 069L
Votos apurados 97,9% -j
Jacilda Urquiza (PFL) 41,5%. ,i
Arlindo Siqueira (PPS) 15,5% |
Carlos Callado (PSB) 15.3% :
Brancos e nulos 22,2% j
JABOATÂO (PE) 0M44 i
Numero de eleitores 281.811 '¦
Votos apurados 100% ;
Newton Carneiro (PPB) 34,8% |
Ulisses Tenôrio (PSDB) 27,9% :
Geraldo Melo (PMDB) 17%.,j
Brancos e nulos 15.1% :
'|
F. DE SANTANA (BA) 3M7
Número de eleitores 240.112,
Votos apurados 93,6%,, j'.
José Falcão da Silva (PPB) 26,4%
Josué Mello (PFL) 25,6% :
Colbert Martins (PMDB) 24,4%*«*
Brancos e nulos 10,3% i
•
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Mais de 200.000 donas de casa brasileiras já
descobriram toda a praticidade e tecnologia
do Vaporetto. O verdadeiro Vaporetto tem
assistência técnica em todo o Brasil e é líder
absoluto do mercado mundial. Quando for
comprar, cuidado com as imitações.
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APURAÇÃO

NO

Maria C. Alves (PFL) 19,4%
Brancos e nulos: 11,2%
MANAUS (AM) 14M3
Número de eleitores: 629 074
Votos apurados: 96.9%
AHredo Nascimento (PPB) 32,6%
Serafim Correia (PSB) 27.2%
Gilberto Mestrinho (PMDB) 25.4%
Brancos e nulos: 4,9%
PORTO VELHO (RO) 20H89
175.258
Número de eleitores:
Votos apurados: 100%
Chiquilito Erse (PDT). 57,5%
Sérgio Carvalho (PMDB) 25,8%
Jorge Streit (PT)
5%
Brancos e nulos: 8,7%
RIO BRANCO (AC) 11M9
128.979
Número de eleitores:
Votos apurados: 100%
Mauri Sérgio (PMDB) 43.9%
Marcos Afonso (PT) 40,4%
Carlos Airton (PPB) 5.4%
Brancos e nulos: 6,2%
MACAPA(AP) 16H52
104 014
Número de eleitores:
Votos apurados: 100%
Aníbal Barcelos (PFL) 42.9%
Valdéz Góes (PDT) 25,9%
Fátima Pelaes (PMDB) 9,4%
Brancos e nulos: 8,7%
BOA VISTA (RR) (MS
Número de eleitores: 88.741
Votos apurados: 100%
Otomar Pinto (PTB) 51,1%
Salomão Cruz (PFL) 37,9%
Brancos e nulos: 8.8%
PALMAS (TO) 3h5 O
Numero de eleitores 42 313
Votos apurados 100%
Odir Rocha (PPB) 42,2%
Raul Filho (PSDB)
31,9%
Freire Júnior (PMDB) 19,4%
Brancos e nulos 5,3%
CURITIBA (PR) 7h37
Número de eleitores
962 692
Votos apurados 100%
Cassio Taniguchi (PDT) 50.5%
Carlos Simões (PSDB) 28%
Ângelo Vanhoni (PT) 10.1%
Brancos e nulos 7.5%
PORTO ALEGRE (RS) 22H24
Número de eleitores 914 880
Votos apurados 100%
Raul Pont (PT)
52%
leda Crusius (PSDB) 21,3%
Maria do Carmo IPPBl 6,1%
Brancos e nulos 4,1%
FLORIANÓPOLIS (SC)... UhOO
Numero de eleitores 205 038
Votos apurados 98,8%
Angela Amin (PPB) 30,9%
Alrànio Bopprè (PT) 23,9%
Edson Andrino (PMDB) 20.5%
Vmicius Lummertz (PFL) 16,1%
Brancos e nulos 6.3%
GOIÂNIA (OO) 11HS2
Número de eleitores: 593 366

! * • FORTALEZA (CE) 1Sh36
1.074 587
J Número de eleitores:
l^Votos apurados 100%
^Jjuraci Magalhães (PMDB) 59.1%
pjnácio Arruda (PC do BI 17%
j»»Socorro França (PSDB) 9.7%
ftjaBrancos e nulos 6.6%
i.^. BELÉM (PA) 15M3
J Numero de eleitores: 712 815
•««Votos apurados 89.8
í i.Edmilson Rodrigues (PT) 44.3%
|§ Ramiro Bentes (PDT) 18.7%
5 Elcione BarDalho (PMDB) 16%
J: Brancos e nulos 4.7%
: • SÃO LUÍS (MA) 18M5
Número de eleitores 440 531
«!_ Votos apurados 100%
í 1 Jackson Lago (PDT) 48,2%
«v João Castelo (PPB) 36.7%
Brancos e nulos 6.8%
;¦¦ 'Natal
B
(RN) 14H28
Numero de eleitores
350 723
IV Votos apurados 100%
fo*Wilma Farias (PSB) 35.7S
S^Fátima Bezerra (PT) 25.7%
sjj^Joào Faustmo (PSDB) 22.8%
^Brancos e nulos 11.3%
j • TERESINA (PI) IMi27
: Número de eleitores 334 294
^ Votos apurados 100%
T Firmino Filho IPSDBl 35.6%
; Alberto Silva (PMDB) 33,7%
» Jose Cardeal (PT) 16 7%
; Brancos e nulos 10 5'"-.
(AL) 20M7
[•MACEIÓ
"'Número
de eleitores 306 343
?"Votos apurados 80 6%
:• Kátia Born (PSB) 27 8%
: Heloísa Helena IPT) 25 5%
í, Albèrico Cordeiro (PSDBl 16.5%
: Brancos e nulos 12,7%
\ • JOÃO PESSOA (PB) 6h38
« Número de eleitores 293 751
Votos apurados 100%
| ''Cicero
:
Lucena (PMDB) 37 5 •
? ""Lúcia Braga (PDT) 21 8%
j.. Luís A Couto (PT) 15.4%
iò Brancos e nulos 12.4%
.ARACAJU(SE) 16h21
Número de eleitores 250 340
100%
Votos apurados
João Gama (PMDB) 22,7%
Ismael Silva (PT) 22,4%
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* SALVADOR 12M5
Número de eleitores: 219.116
Votos apurados: 92.35
Antônio Imbassai (PFL) 43.4%
:. Nèlson Pelegrino (PT) 20,2%
•^Domingos Leonelli (PSDB) 6.7%
Brancos e nulos 15,6%
: «RECIFE (PE) 13M4
; Número de eleitores: 887.107
Votos apurados 100%
: Roberto Magalhães (PFL) 43,9%
; ^João Braga (PSDB) 16 5%
Paulo (PT) 14.5%
*Brancos
^jJoão
e nulos 14%

;''
Z
;
:
;

P^)LITICA./ELEIÇÕES

•SAP
PAULO
——————————
%

de

votos

1a)

Celso

Pitta

2®)

Luiza

Erundina

3®)

Jos6

4s)

Francisco

apurados
(PPB)

Serra

100%
40,2%

(PT)

24,5%

(PSDB)
Rossi

4*

15,0%

(PDT)

7,0%

Brancos/nulos

•

BELO
%

0%

HOBIZOHTE

de

votos

1s)

Celio

2s)

Amilcar

3s)

Virgflio

4a)

Junia

de

apurados

Castro

(PSB)

Martins

(PT)

(PDT)

Brancos/nulos
Votos apurados 100%
Nion Albernaz (PSDB) 40,4%
José L. Bittencourt (PMDB) 27,3%
Waldi Camàrcio (PT) 22.7%
Brancos e nulos: 9,2%

CUIABÁ (MT) 1Mf 7
Número de eleitores 263.404
Votos apurados 100%
Roberto França Auad (PSDB) 49,9%
Joaquim Sucenna (PTB) 17,1%
Beatriz Spinelli (PPB) 16.9%
Brancos e nulos: 11,3%
VITÓRIA (ES). 4*37
Número de eleitores:
195 439
Votos apurados: 100%
Luis Paulo (PSDB) 53.4%
Rita Camata (PMDB) 23,7%
Otaviano de Carvalho (PT) 8,6%
Brancos e nulos: 9,8%

22,0%
10,7%
0,2%
13,5%

QUARULHOS (SP). 4h01
Número de eleitores 477 031
Votos apurados 86,3%
Paschoal Thomeu (PPB)
33%
Neli Tales (PDT) 25.4%
Brancos e nulos 15.1%
SANTO ANDRÉ (SP) 11fi57
Número de eleitores 454 416
Votos apurados 90.8%
Celso Daniel (PT): 52.5%
Duilio Pizaneti (PTB) 25,3%
José Francisco (PMDB) 3,1%
Brancos e nulos 15%
S. B. DO CAMPO (SP) 3H24
Número de eleitores 398 591
Votos apurados 99.7%
Maurício Soares (PMDB) 30%
Antomo Tito (PDT) 28.8%
Brancos e nulos 14 6%
SANTOS (SP) 0h12
Numero de eleitores 322 236
Votos apurados 99.7%
Telma de Sousa (PT) 34 9%
Beto Mansur (PPB) 29.7%
Brancos e nulos 6.9%
RIBEIRÃO PRETO (SP)... 5M6
Número de eleitores 285 158

CAMPO GRANDE (MS).. f3M9
Número de eleitores: 345 625
Votos apurados 100%
José Orcirio Miranda (PT) 36%
André Puccinelli (PMDB) 28,8%
Levy Dias (PPB) 21,8%
Brancos e nulos:
7%

35,3%

(PSDB)

Guimaraes
Marise

100%

Votos apurados 99.8%
Sérgio da Fonseca (PT) 35.1%
Luis Jaebali (PSDB) 30%
Waldemar Sobrinho (PL) 12 6%
Brancos e nulos 7.5%
S. J. DOS CAMPOS (SP) 12h2B
Número de eleitores 282 388
Votos apurados 99,5%
Emanuel Fernandes (PSDB) 32%
Pedro Simào (PMDB) 23,7%
Edmilson Rogério (PT) 16.8%
Brancos e nulos 10.5%
JUNDIAi (SP) 11H99
198 411
Número de eleitores
Votos apurados 99.5%
Miguel Haddad (PSDB) 45.1%
Walmor Barbosa (PTB) 21,3%
Pedro Bigardi (PT) 14%
Brancos e nulos 14.4%
S.J. DO RIO PRETO (SP) I2h96
196 349
Numero de eleitores
Votos apurados 100%
José Liberato (PDT) 30 6%
Marcelo Gonçalves (PTB) 28.2%
Tomnho Cabloco (PDT) 23.1%
Brancos e nulos 9.1%
SOROCABA (SP) «MO

rljlj

Número de eleitores 256 886 •
Votos apurados 100% :
Caldim Crespo (PFL) 28.8% j
Renato Amary (PSDB) 25.5%r~:
Brancos e nulos: 11.4%" :
• CONTAGEM (MG) 07Mf~ j
Número de eleitores 312 578 •
Votos apurados 98.6% :
Newton Cardoso (PMDB) 45.9% j
Ademir Lucai (PSDB) 24,2% ,
Marilia (PT) 16.2% „ J
Brancos e nulos 11.4% :
JUIZ DE FORA (MO) 08H41 :
Numero de eleitores 281 394 ;
Votos apurados: 95,7%
Tarcísio Delgado (PMDB) 34%
Alberto Bejani (PFL) 22.3% -•
Reginaldo Arcuri (PSDB) 20.5% :
Brancos e nulos: 7.4%
UBERLÂNDIA (MO) 23*00 j
Número de eleitores: 268 017 :
Votos apurados: 100% ;
Virgílio Galassi (PPB) 43.2% j
Zaire Resende (PMDB) 41.1% .-i
Paulo Ferreira (PSDB) 8.5% , j
4 2% :
Brancos e nulos
• LONDRINA (PR) 2h24 :
261 393 ;
Número de eleitores
Votos apurados 98,8% i
Antônio Belinali (PDT) 44.9% •
Luis Carlos Hauly (PSDB) 32.4%' 'i
José Tavares (PMDB) 8.9% *i
Brancos e nulos 8.9% \
PELOTAS (RS) 12*24'J?
Numero de eleitores 205 375
Votos apurados 99.9%' '•
Anselmo Rodrigues (PDT) 28.6%- •!
Fernando Marroni (PT) 27,3% „•
Valnei Teixeira (PTB) 13.7% l|
6% -:
Brancos e nulos
JOINVILLE(SC) 4M0;
Numero de eleitores 242 932 •»
Votos apurados 98.9% i
LuisH da Silveira (PMDB) 43.4%,, •
Em Voltolini (PPB) 24,6%, :
Carlito Merss (PT) 16% |
Brancos e nulos 5.2% :
• OLINDA (PE) 7Ml :
Numero de eleitores 236 069 ;
Votos apurados 97.9% |
Jacilda Urquiza (PFL) 41,5%"'t
Arlindo S4queira (PPS) 15,5% •
Carlos Callado (PSB) 15.3%' I
Brancos e nulos 22.2% j
• JABOATAO (PE) 09M4 |
Numero de eleitores 281 811 :
Votos apurados
100% •
Newton Carneiro (PPB) 34,8% |
Ulisses Tenorio (PSDB) 27.9% .,;
Geraldo Melo (PMDB) 17%,,| j
Brancos e nulos 15.1% :
• F. DE SANTANA (BA) 3M7
Numero de eleitores 240 112 :
Votos apurados 93.6%".'•
José Falcào da Silva (PPB) 26.4% :
Josué Mello (PFL) 25.6% •
Colbert Martins (PMDB) 24,4%—j
Brancos e nulos 10.3°?",~5
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Mais de 200.000 donas de casa brasileiras já
descobriram toda a praticidade e tecnologia
do Vaporetto. O verdadeiro Vaporetto tem
assistência técnica em todo o Brasil e é líder
absoluto do mercado mundial. Quando for
comprar, cuidado com as imitações.

^^^^^^Bpp,;;|.''

i

!

l^B

*fe
>! I|

pi^l!^M||P|PIPP^^:, >v

1|^H

Caldeira anticorrosão,
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Internacional

Clinton

e

L
Dole

;¦ Debate pela TV decidiu algumas eleições
americanas e criou farto folclore político
da possibilidade de — no caso de
IF.LAVIA SEKLES
sua morte — o pais ter que conviCorrespondente
ver com um presidente chamado
—
0 presidente
; WASHINGTON
Dan Quayle.
•Bill Clinton, isolado desde sextaHá outras gafes indeléveis na
feira em preparação para o primeicoletiva. Gerald Ford limemória
eleições
das
ro debate presidencial
berou o Pacto de Varsóvia da
!de 1996, hoje à noite, tem uma
União Soviética prematuramente
estratégia simples para o encontro
em
1976. Jimmy Carter invocou a
face a face com o candidato da
de sua filha, a adolescente
opinião
oposição. Bob Dole: agir presidenna
conclusão de seu debate
Amy,
maturidade
demonstrar
eialmente.
'e não cometer nenhuma
cm 1980 ("Tive uma
com
Reagan
Gagafe.
com
minha filha, Amy,
conversa
|fes, e não substância, afinal, são os
saber
dela qual seria
dia,
outro
para
momentos mais marcantes da hisimportante
o
tópico
mais
[do debatória de debates presidenciais dos
era
armas
nue
ela
disse
te],
que
EUA.
cleares"). E George Bush, em seu
Richard Nixon, em 1960. perdeu
debate com Clinton em 1992, ficou
feio para John Kennedy quando
olhando a hora de cinco em cinco
apareceu na televisão mal barbeaminutos — como se tivesse outro
claro
e
terno
cinza
vestindo
um
do,
encontro importante que o debate
•uma camisa apertada, enquanto
estava atrasando.
'Kennedy. bonitão, jovem e total'mente
No debate de hoje á noite, em
telegènico, vestia um eleganConnecticut, Clinton —
Hartford,
íe terno azul escuro. Antes do deas últimas pesquisas
segundo
ibate. 21% dos eleitores acreditaque
tem uma liderança de 14 pontos
Vam que Nixon tinha uma persona— precisa
percentuais sobre Dole
Jidade magnética. Depois do
Dole
precisa
debate, o percentual caiu para 7%.
preservar o siatus quo.
'A taxa de JFK, no entanto, aumenprovar que náo é apenas um hoiriem de 73 anos vivendo seu último
tou de 42% para 59%.
grande sonho, ocuO debate Nixonpar o cargo político
Kennedy. ao qual ———¦¦ —¦
mais elevado dos
alguns atribuem a
Johnson recusou
Estados Unidos.
vitória de Kennedy
Em 1984, o presicom
um
confronto
na eleição de 1960,
dente Ronald Reafoi o primeiro debaGoldwater em
gan.jácom mais de
te presidencial mos73 anos, desarmou
irado na televisão
1964 e Nixon não
rápidamente a
nos EUA. Depois
de
saber
bomba da idade
quis
de uma seca de 16
quando disse logo
anos — Lyndon
repetir a dose em
de inicio que não
Johnson não quis
1968e1972
Barry
com
pretendia criar caso
(debater
a idade de seu
com
Cioldwaierem 1964
o bem
oponente,
e Nixon se recusou
—.
Walter
Mondale.
mais
e
1972
em
1968
jovem
>i debater
Até o fim de semana. Dole enJimmy Carter e Gerald Ford se
fatizava a mais antiga estratégia
encontraram em 1976 para o priineiro debate de uma série que é
que precede todos os debates: diminuição das expectativas. Dole
•hoje um evento quadrienal indisdisse na sexta-feira que só apareà
Casa
campanha
da
fiensável
:Branca.
cer em Hartford já seria o suficiente para declarar uma pequena
! E dá ibope: em 1960.70 milhões
vitória. Há várias semanas, todos
iassitiram a Kennedy contra Nixon.
'e
os operadores de sua campanha
97
de
americamilhões
em 1992,
vêm lembrando á imprensa a
versus
George
viram
Clinton
[nos
habilidade de orador de
mosPerot.
Para
versus
Ross
grande
,Bush
Clinton. Clinton, para não deixar
irar seu candidato na melhor forma
por nada, também disse na sextapossível, as campanhas negociam
feira que estava se sentindo meio
exem1988,
cada detalhe. Em
por
No entanto, ambos
enferrujado.
Dukakis
o
democrata
Michacl
pio.
os candidatos terão treinado com
exigiu um banquinho atrás do póantecedência cada uma das resdio para que a diferença entre sua
¦altura e a de George Bush — quase
postas com times de especialistas,
'10 centímetros — não ficasse tão
que os metralharão com todas as
obvia. Baixinhos, infelizmente,
possíveis e imagináveis perguntas,
'.também
ataques c contra-ataques. Estarão
têm desvantagem política.
tão preparados quanto qualquer
A campanha de George Bush neatleta que vai para as olimpíadas
gou. e um acordo foi feito: o pódio
com esperanças de medalha.
.de Dukakis tinha 10 centímetros a
f icará de fora do debate esse
o
de
Bush.
.menos que
' Não adiantou. Durante o debaano o candidato do Partido da
Reforma. Ross Perot, que em
te. o mediador perguntou a Duka1992 animou a campanha e con,kis se ele concordaria com a pena
¦de morte se sua mulher fosse estuquistou 19% dos votos, mas este
"Não", resano não está tendo muito sucesso.
e
assassinada.
prada
A exclusão de Perot foi decida
antes
de
merguDukakis.
pondeu
ihar numa longa explicação sobre
pela Comissão que organiza os
debates, que considerou que ele
as razões pelas quais era contra a
não tem qualquer chance de gatinha
tuA
resposta
pena máxima.
nhar em novembro. Muitos ameilo a ver com a razão, mas nada a
ricanos consideraram a decisão
ver com sensibilidade. Pela frieza,
Dukakis perdeu o debate antes
pouco democrática. Perot tentou
revertê-la legalmente, mas não
mesmo de Bush responder à priconseguiu.
achava
sobre
o
meira pergunta
que

!

Líderes
i

da

UE dão

impulso a reforma
Os dirigentes dos 15 países membros da União EuroJxia (UE) rcuniram-sc ontem na capital irlandesa.
Dublin, para tocar para a frente o projeto dc reforma
global das instituições pan-eúropêias, tendo em vista
especialmente a desejada ampliação gradual para
admitir paises do Leste europeu e do Mediterrâneo.
:Pelo menos 12 paises — à frente deles Hungria,
Polônia e República Tcheca — balem oficialmente à
'porta da UE
para admissão, e o problema é que as
instâncias decisórias (Conselho dc Ministros e Co.missão Européia, o executivo. Parlamento Europeu)
funcionar num contexto de
foram concebidos
"seis. depois nove e para
logo 12 paises. jà comportando
mal a ampliação para 15. Uma Conferência Inter-govcrnamental (CIG) — mecanismo de negociação e
¦consulta permanente — foi criada em dezembro dc
1995 para promover as reformas, e os paises candidatos receberam garantias de que seis meses depois
de concluído este processo suas candidaturas começarão a ser examinadas. A questão agora è cumprir o
prazo da CIG (junho de 1997) para não adiar ainda
mais outro dossiê, este ainda mais espinhoso: o da
implantação da moeda única, planejada para estar
'circulando
nos 15 paises até janeiro dc 2002. mas cuja
.implantação exige rígidos critérios econômicos (corte
'de déficits. controle da inflação)
que provocam sérios
sociais.
jproblemas

Papa tem
dia intenso
e se interna
O papa João Paulo H teve
ontem a agenda repleta de
compromissos, na véspera
de se internar na
Policlinica Gemclli. cm
Roma, onde se submeterá
a uma cirurgia para
remover o apêndice. Ele
recebeu dc manhã no
Vaticano bispos
latino-americanos e dos
Estados Unidos e foi à
Praça de São Pedro, onde
falou para mais de 30 mil
pessoas. O papa estava
aparentemente bem
disposto e desfilou em jipe
aberto, podendo ser
tocado por centenas de
pessoas. O pontífice, de 76
anos. vai ser internado
hoje á noite, apôs presidir
uma cerimônia de
beatificação na Praça dc
São Pedro e fazer a
oração do Angelus ao
meio-dia.
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hora
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Da sutil arte

I
<

do xingamento
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Nas última;*
WASHINGTON
semanas, como fará com certezaj
hoje á noite no primeiro debatej
presidencial, Bob Dole vem ata-j
cando Bill Clinton com a maisi
temida arma do arsenal dos repu-1
k^l
kl
blicanos contra os democratas em!
campanhas de todos os níveis naj
"li-<
atual era política: o rótulo de
beral". Num anúncio que o Parti-1
do Republicano está veiculando,'
um homem diz que vai ensinar aoj
"como falar liberal", e
público
ato continuo vão ao ar frases pronunciadas pelo presidente demo-1
crata.
5
Segundo definição de John;
Kennedy em 1960, liberais eram}
os políticos com uma visão ampla!
do futuro, flexíveis, abertos para!
novas idéias, preocupados com asj
necessidades dos menos afortuna-^
inton
com Bill Clinton
noite com
dos da sociedade. Na vida políticai
desta\ffoite
confronto desta
Bol^ol^rci^^omM^Wo^mMc&MFreanon^n
Bob Dote treina com o senador repu icano Fre Thompson para o cdnffjjfijlo
americana, o termo sempre foi as-j
—14/11/60
AP —14/11/60
sociado — ao contrário do que|
. .
,
AP
_
i ^'IjgBiMJMMMBMMggM^W MBBH^BMjWMMMBWte^P0 pai de todos
4 O
acontece na maioria dos paísesi
1 os debates
ocidentais — a posições de es-i
¦'^vMEiS^Tr' ^^^K^HEfli^^^u^WujjL
MM|^B
jg
foi
presidenciais foi
querda ou progressistas, antagó-J
iffyfjajmfi:-'
.zS
opos
o que opôs
nicas às dos conservadores. Masj
bS^^Ht.^w Richard Nixon
X^™Wi[%
•
hoje a palavra tem outro signifi-,
'^¦P'
]^HK>ff
a John Kennedy
cado. Liberal, segundo o presi-",
na
m disputa de
dente da Câmara dos Deputados,!
''m* *'
1960. Nixon
Newt Gingrich, é o político que}
teria perdido a
acredita que um programa nãoí
eleição
tem custos quando está sendo pa-i
em certa
go pelo contribuinte. Liberais, ho-1
medida por ter
je, são defensores de opiniões proesquecido
esquecido de se
'.'
^jflUL
gressistas como o direito ao abor'i«®
escanhoar
escanhoar
to e a igualdade para homossev
^^HL ,s:
e'i°
direito
xuais.
Orgulho — Durante a maior
parte de sua história, os america-)
jf"mm
nos tiveram orgulho de pertencer^
AP — 2/8/88
a um pais de tradições liberais.}
Bush e seus
Foram os chamados liberais que!
amigos
lutaram
pelos direitos civis e
republicanos
e foram contr,
universal
sufrágio
recusaram a
Vietnam.
no
a
guerra
Dukakis a
Segundo disse ao JB o analisti
graça de um
Stephen Hess, da Broo}
político
banquinho
a primeira coisaj
Institution,
kings
escondido para
do Iibe4
a
imagem
que
prejudicou
ele parecer
foi (|
Unidos
nos
Estados
ralismo
menos baixo.
valores
dos
liberais
a
apego
quq
Mas teria sido a
muitos americanos identificam
brandura do
com comunismo. A segunda foi d
democrata na
fracasso da máquina inchada dc
da
pena
questão
governo, e a terceira, a grande
de morte que
habilidade de relações públicas
ajudou a
dos republicanos, que distorce-1
derrílHa-lo
"Q{
ram o significado da palavra.
AFP
_AFP_—JgMOjgj.
_^'
liberalismo atingiu seu pico du-^
rante o governo de Lyndon John-»
son e os programas da Grandd
Sociedade" (eliminação da pobre-j
"Quando os ameriza), diz Hess.
canos se deram conta de que essesi
programas não estavam ajudandd
a maioria da população, começa-}
ram a ficar mais conservadores*
ao ponto de eleger Ronald Rea-*
1
gan duas vezes."
Os democratas nunca consegui-[
ram dar ao termo conservador aj
mesma conotação pejorativa. Oi
próprio Clinton. quando quer sé
distanciar dos republicanos, com ov
cada vez mais. cha-J
quais se parece
"extremistas". Hess acre-^
ma-os de
dita, no entanto, que o antiliberalisA
mo atual seja parte de um ciclo^
"Quando as
políticas conservado^
ras em moda hoje também começa
rem a fracassar, o rótulo mais temi-,
¦*&À*S
--^su^BHHBHHHHpBpBHHHHHi
I HHH^UHHIHHHi
do
começará com a letra C." (F.S.),'
ano
este
este
açan
nao
repetira
repetira
afa<anha
mas
mas
nao
tres
ires,
a
debate
1992 o debate
em 1992
I jWo/
inaugurou em
Perot (cumprimentando Clinton) inaugurou
Cairo — Af P
—i——I———ttgj
Sift
>-;^^^k3l V-,

'

¦nM^H^HH^^B

nMraHM
¦
'J^111
<1 ssssmI
h Mr

esteve ontem no
? O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Yasser Arafat (D),
de cúpula de
do
encontro
Cairo, onde fez um relato ao presidente egípcio, Hosni Mubarak,
Washington — boicotado por Mubarak. Arafat retornava da Europa, onde esteve com o
italiano. Romano Prodi. Seu périplo
presidente francês, Jacques Chirac, e o primeiro-ministro
internacional
apoio
obter
tentar
a
para as negociações que retoma
diplomático destinava-se
de
em
clima
de
Erez,
pessimismo para os palestinos, face
hoje com Israel, na cidade fronteiriça
Benjamin Netaniahu.
israelense,
do
governo
à intransigência demonstrada pelo chefe

i

Talibds usam tanques
para quebrar garrafas
Militares talibãs convidaram ontem a imprensa
estrangeira para registrar cm Cabul o esmagamento
dc centenas dc garrafas e latas de bebidas alcoólicas
sob tanques dc guerra. A lei islâmica — imposta
apôs a lomada da capital do Afeganistão pelos
muçulmanos talibãs cm 27 dc setembro — proibe
bebidas, filmes, televisão, música c que os homens
aparem a barba. Os talibãs afirmaram que as
normas da charia islâmica seriam impostas,
prevendo amputação para ladrões, apedrejamento
até a morte para adúlteras e severas punições para
quem consumir drogas ou álcool.
Videogame americano
escandaliza britânicos
Os organizadores de uma campanha dc combate ao )
porte de armas estão pedindo ao governo britânico d
aos comercialiMdorcs de videogames que proíbam a|
venda no pais do CD ROM americano Schwlyard |
Slaughler (Massacre no Pátio da Escola), no qual os»
\
navegadores se distraem atirando cm crianças
brincando no recreio c marcam pontos acertando em
;
suas cabeças. O clamor cm tomo desse tipo dc
brincadeira aumentou desde o massacre dc 16
(
crianças por um atirador ensandccido na cidade
I
escocesa de Dunblanc, o qual levou o governo a
1
estudar medidas de restnçâo ao porte de armas.
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Rio de Janeiro
O dia será quente e úmido com breves períodos de sol mas uma frente fria que
desloca-se do sul em direção ao Rio de Janeiro chega, ainda hoje, provocando
aumento de nebulosidade e chuva com trovoadas em todas as regiões do estado.
Amanhã o tempo continuará nublado a parcialmente nublado, com possibilidade
de chuvas isoladas e um pouco mais frio.

f

Itaporuna
(ttapaniM
30/19
30/19

próximos cinco dias na
TERÇA-FEIRA
QUARTA-FEIRA

-^SSBBfe
1SS1P
Bsfer
JSsllSft'
W$k
wk-JH
Wm&Mm
- Is:- ;-• >:
¦nM
H|r-.
I; «M
glIllM
- -fl
• .' • Nublado
a ;
Ensolarado
En^aradb'W'-'^^^^
.' - H
Parcialmente nublado
ParciatoentenuWado
Nublado
Nubladoaa
Nubladoaa
^Ensolairaclb^^^^^
ensolarado.
parcialmente
ensolarado.
parcialmente
•
nublado.
nublado.
a
nublado
parcialmente nublado
parcialmente
ensolarado.
ensolarado.
Possibilidade de
de
com chuva e Possibilidade
chuva.
trovoadas.
Costa 25/20; Norte 27/18 Costa 24/19, Norte 24/15 Costa 24/20; Norte 25/16 Costa 25/20: Norte 25/17 Costa 26/21: Noite 2a'lS
No centro da cidade 26/19 No centro da cidade 23/17 No centro da cidade 23/19 No centro da cidade 25/20 No centro da cidade 27/20

Campos
28/18*
». • *-v' •

.
.. JL
ItovaMburgo
«
(-'ffiSi 26/17
„
'
A
Mac
07/01a* W
Volta Radonda
. , i
Taras6poli»
25/18
26/17
27/21
/ r'4
Potrópolis
Resende
Resende Patropoll*
•
,
'
24/17
24/17 '•¦arraMansa 25/17
'*I
v
} 4
25/18
Cab. Frio
|
Valida para hoie. com as temperaturas máxima
Araruama 27/z\..
Bras
Previsão
PrevisSo para o Brasil
e mínima em cada capital
27/20 ¦ e.¦—;
TmT
¦
¦
¦
•
Parati
Rio de Janeiro
Janeiro
Prfj
_
•
'
26/19 26/19
I )'
26/18
Angra
••
'•Vi
dos Reis
•
25/19
Macapá
33/24
.
33/24
r
Luis
A
'T
S4o SAo Lula
Praias
33/25
33/25 Fortaleza
Belém
BoWm
Fortaleza
altura
hora
altura hora
''t"
Próprt»
Mangatatiba
33/25
33/23
33/23
33/25
Rio de Janeiro
$
Própria
Gturtuu
§
J**Manaus
MiTWUl
H
Manaus
Natal
|
0
90
Própria
Recreio
23h15m
1
Alta 12h32m 00
34/24
34/24
Teresina
Terosina
.
. 31/23
Própria
Barra
17h32m 0 40
Baixa . . . 04hS8m 0 30
36-24
36,24 Jofto
Imprópria
JoAo
.
Pepino
São João da Barra
Pessoa #
São Cornado Imprópria
Palmas
0
23h49m 87
31/24 •
Rie
Branco
RioBranco
3**24*
imprópria
Alta 13h06m 0.97
Vidigal
36/23
36/23
Recife*
Valho
Valho
e
•
Porto
Recife
a
Imprópria
31/24
31/24
Leblon
0
34
0.24
16h50m
Baixa 04h16m
"M
30/23
33/24
33/24
'^JL
30/23 eMaceió
Própria
Ipanema
e*.
¦
.Mace
Macaé
.
<?%
Própria
Diabo
'Fx
a a
30/23
22h52m 0.90
fX
Alta.. 12h09m 1.00
A
Imprópria
Aipoador
Aracaju
16h24m
034
0
Própria
24
03h50m
Copacabana
Baixa
• -^>=ss,
BratBIa
«
Brasília
a 30/24
Própria
leme
Cabo Frio
31/21
Cuiab*
31/21
i . J
Imprópria
Botafogo
Salvador
• 33/23
23h12m 0 81
Alta 12h29m 0.91
33/23
e Salvador
28/22
Imprópria Sol ,
*17h27m
flamengo
e
Qolânla
QoiAnia.
28/22
i;
0 36
Poente:
Baixa 04h53m 0.27
Imprópria
Urca
31/23
31/23
FortataaS Jo.io Própria
r'
17h53m
Balo
Belo Horisonte
Própria
Vermelha
Nascente:
Ondas
29/18
29/18
Imprópria
Icaral
Rio
o
de
ceu
do
1
A provisão para hoio na orla marítima
05h29m .
e
•
».*$$%.
Própria
encoberto com chuva intermitente leve Ventos de
Piratininga
Campo Grande
'J
Vitdria
de 11 a 16
/Vitória
q . idrantp Nordflste a Noite, com velocidaa^
Própria
Itaipú
27/20
i
nos Mar de Nordeste, com ondas de 1.0 a 1.5 metros
Lua
27/22
Própria
itaauatiara
n
27/22
estável
Temperatura
4.5
em intervalos de segundos
Sào Paulo
Mo
Própria
Maricá
18/12._
*
.
\) 18/12
Própria
itaúna
Própria
Rio de Janeiro
Jaconé
Estradas
26/19
Própria
Araruama
26/19
Crescente Chela Minguante
Nova
. . «u
CurWh»
y'!! Cumlbii
Própria
Cabo trio
Presldento Dutra (BR 116) - Do Km 163 ao Km 178.
19/10
26/10
3/11
12/10
I
16/11
16/11
Arraial do Cabo Própria
serviços de sinalização horizontal nos dois sentidos
#e
Poente:
Nascente:
Do Km 1ü9 ao Km 170 construção de barreira rígida
Própria
Florianópolis
Bu;ios
Floriandpolis
01h29m
13h00m
no canteiro central Do Km 190 ao Km 232. recompo22/14
Rio das Ostras Própria
Porto
Alegre
slção de guarda-corpo Nos Km 256 e Km 266. pista
.
: 19/11
19/11 #a
da esquerda impedida nos dois sentidos, para constru*
Aeroportos
çao de mureta. das 8h as 17h No Km 284 acostamonto interditado pata contenção de encostas
Par/nublado. Visibilidade moderadaboa
Galfiáo
Rio-Juiz de Fora (BR 040) - Do Km 0 ao Km 64. sery£f
viços de consorvaçao rotineira nos doi sentidos
Par/nublado. Visibilidade moderadatxia
Santos Dumont
in435
5. acostamento
Rio-Santos (BR 101) No Km
Par/nublado. Visibilidade moderada/boa
Cumbica (SP)
terditado no sentido Santos-Rio Nos Km 447. Km
Par/nublado. Visibilidade moderadaboa
Congontias (SP)
449 e Km 462, pista interditada com passagem por vaPar/nublado. Visibilidade moderada/boa
Viracopos (SP)
rianto No Km 46-t trânsito em vnnante cm ambos os
sentidos No Km 515 muita cautela na pista, que esta
Par/nublado. Visibilidade boa
Confins (MG)
com rachaduras e com passagem um veiculo de cada
Nublado. Visibilidade boa
Brasília
vez pelo acostamento sentido Rio-Santos. No Km
Par/nublado. Visibilidade moderada/boa
Manaus
591.5. deslocamento de aterro com tiatcqo passando
Tempo bom. Visibilidade boa
Fortaleza
em meia pista no sentido Santos-Rio No Km 098 pista em estado precário com passagem do um so veiTempo bom. Visibilidade boa
Recife
culo de cada vez
Tempo bom. Visibilidade boa
Salvador
Do Km 75 ao Km 76 trânsito
Rlo-Campos (BR 101) -'obra
Todos os mapas e previsões do tempo sio produtidos pela
Visibilidade reduzida/boa
Par/nublado
Curitiba
de
do
recuperação ponte
em meia pista devido a
AccuWealher Inc.©1996. Outras fontes: Navemar (ondas). DNER
Par/nublado Visibilidade moderada/boa
Porto Alegre
sobre o Rio Ururai Do Km 262 ao Km 275 obras de
duplicaçao da pista Do Km 275 ao Km 282 obras de
(estradas). Intraero (aeroportos) a FEEMA (praias).
Condiçiies viliclus p.v,i lio/c
recapeamento d.i pista no sentuiu Rio-Campos
¦
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a

Série apresentada

estava
laqui
know-how e equipamentos de 1 0 mundo. m Tudo num s6

exames,

vê

pela

NI I SON I RANt O JOHIM
Cojfespondonte
iondri s — A globalização da
economia está criando um admiravcl mundo novo marcado pela fero/ competição e pelo abandono
da* classes baixas que aumenta a
desordem social e a criminalidade,
advertiu o professor lan Angell. da
Londori School of Economies. no
documentário O listado Oco, apresentado na semana passada pela
TV estatal britânica BBC.
Como os políticos estão praticamente proibidos de aumentar impostos e gastos pela pressão do
mercado financeiro, Angell tem a
impressão de que o Estado está ficando cada vez mais fraco e impo"tente. Sua capacidade de cuidar dos
deserdados pelo mercado está reduzida. Isto cria uma massa não de
desempregados, mas de náo-empregados, pessoas cujos empregos de«apareceram e que não atendem ás
exigências para ocupar as vagas
disponíveis no mercado.
Para produzir o programa, o
I1
cjornalista Simon Hoggart foi a Kin
v Hui. uma cidade chinesa praticaA
"Vi o futuro e
mente desconhecida.
I®*
i ele fede", disse o repórter ao jornal
1*. 77;c Guardian. Em Xin Hui. a emVj, presa British Polythene está fabrii cando 21 milhões de sacos plásticos
"Mansemana com a inscrição
" por
tenha a Grã-Bretanha limpa." Ret sultado: antenas de empregos desapareceram em Telford. no interior da Inglaterra.
A explicação é fácil. Os traba*
y lhadores chineses ganham cerca de
H 50 centavos de libra por hora (RS
5 0.80). Isto eqüivale a 10% do que
;•
os operários de Telford.
' ganhavam
mas está bem acima dos liSS 300
v' por ano que recebem os chineses
das províncias onde a liberalização
econômica ainda não chegou. Na

No mundo
hoje segunda-feira
Cidade Max Mfn
Max Min T
Acapulco 32 26 ag 33 25 pn
Amsterdam 14 8 pn 17 10 pn
Atenas 24 17 pn 25 17 pn
Atlanta 21 13 pn 24 14 pn
Bagda 37 13
37 14 s
Bancoc 33 24 ag 32 24 ag
Barcelona 11 9
13 9 t
Berlim 14 7
17 11 s
21 11 pn
Bogota 21 10
Bruxelas 13 7 pn 17 11 pn
Buenos Aires 21 9
24 11 s
Cairo 33 18
33 17 s
Cancun 31 24 pn 32 25 pn
Chicago 23 12 pn 20 8 pn
Cmgapura 31 23 ag 28 23 ag
16 11 n
Copennague 12 9
23 12 pn
Cidade do Mexico 21 12
18 8 pn
DuDlin 17 12
Istambul 23 17 pn 21 13 n
16 13 t
Estocolmo 11 9
20 13 n
Florenca 19 12
Frankfurt 15 7
18 10 s
18 10 n
Genebra 12 7
14 11 t
Helsinque 9 7
Hong Kong 30 24 pn 29 23 t
27 12 s
Jerusalem 28 13
29 13 s
Joanesburgo 27 12
Lima 19 16 pn 19 16 n
16 11 s
lisboa 17 10
Lonares 16 11 pn 19 11 s
36 20 pn
Los Angeles 33 19
Madri 20 7 pn 21 5 pn
Manilha 31 23 pn 31 23 n
28 13 s
MarraKesh 27 12
Miami 31 25 ag 31 25 n
Montreal 14 9 pn 19 9 pn
Moscou 12 6 on 14 8 pn
17 8 n
Munique 11 8
27 12 pn
Nairobi 24 13
Nassau 31 24 pn 32 24 pn
37 19 s
Nova Deli 27 19
21 12 pn
Nova lorque 18 11
Nice 18 15 pn 17 12 t
17 11 t
Oslo 13 12
Orlando 28 22 ag 31 24 ag
31 24 pn
Panama 31 24
16 9 pn
Pans 12
6
Pequim 16 4 r, 17 8 s
7
18 8 pn
Praga 12
6 -1 t
Reykjavik 7 6
23 15 n
Roma 22 13
San Juan 32 24 pn 32 24 pn
28 14 s
Sao Francisco 28 14
6 cn 18 7 pn
Seul
22
17 9 pn
Sidnei 22 12
Toquio 24 17 pn 25 18 pn
Toronto 17 9 pn 19 8 pn
Vancouver 18 12 po 23 17 pn
18 11 pn
Viena 16 11
Washington 19 11 pn 22 13 pn
Tempo (Ti s-sol. pn-parcialmenlo nublado,
n-nublndo.ch chuva I tempostados. ag-aguaceiro.
nl-novada ligera. nv-nevada g-gplo

gente

?
I
Inglês
¦

cidade

BBC

o
o

futuro

de Londres traça

ânsia de ganhar mais. milhões de
chineses estão indo para as zonas
econômicas especiais em busca de
emprego, numa migração em massa
capaz de desestabilizar a frágil estrutura social da China.
Hoje. 150 milhões de chineses
trabalham na indústria manufatureira do Sudeste do pais. que está
fazendo praticamente tudo para
vender no resto do mundo. E uma
força de trabalho maior que as dos
Estados Unidos ou da União Européia. Apesar de todas as promessas
dos políticos de aumentar a compe-

quadro

negro

do

titividadc. é altamente improvável
que paises desenvolvidos tenham
condições de concorrer nos setores
de mão-de-obra intensiva.
Nesta época em que empregos,
dinheiro, mercadorias e pessoas podem ser movimentadas quase sem
restrições pelo mundo inteiro, raciocina o professor Angell. os mais
inteligentes e qualificados pegam os
melhores empregos e o resto disputa ferozmente as vagas restantes.
Ele observa que nos EUA. e certamente também na América Latina,
os ricos cada vez mais se encaste-

tambem.'-tm
B
BBMBB
lugar. Ati anuncios.

com
pessimismo
mundo globalizado, com países e governos cada vez mais fracos
maiores as restrições ao direito de Sul.
Por outro lado. com a fragmenasilo, compra-se cidadania. Um
taçào política e o divórcio entre o
dos preços mais altos ò o dos Es"cartão campo e a cidade, cada vez mais as
tados Unidos: o famoso
verde" custa USS I milhão. O di- cidades se consideram o centro da
reito de residência no Canadá e atividade econômica. Londres, por
muito mais barato e dá acesso á exemplo, como terceiro maior centro financeiro do mundo, pode deZona de Livre Comércio da America do Norte. É uma das opções cidir parar de dividir a riqueza que
preferidas pelos chineses, que es- produz com o resto da Grã-Bretatão fugindo de Hong Kong antes nha, da mesma forma que Hong
Kong certamente vai manter a masque a atual colônia britânica seja
devolvida â China. Honduras, por sa de chineses à distância. Na Inapenas USS 30 mil, è uma barga- glaterra, os preços dos imóveis e
nha mas, naturalmente, há menos aluguéis na capital já são um podecandidatos e com contas bancá- roso fator para manter os deserdados pelo mercado á distância.
rias menores.
O sucesso da recuperação ecoCom o sucesso da Internet, outro fenômeno pós——m nòmica dos Estados
Unidos, pais que
moderno é a com"Os
ricos não
mais recebeu investivez
maior
cada
pra
de mercadorias e usam escolas nem mentos estrangeiros
no ano passado, inserviços através do
dica
saúde
que o Ocidente
computador. O Tepúblicas.
sobreviver à
souro britânico calDaqui a pouco se pode
ofensiva asiática e
cuia ter perdido es'te ano mais de USS
prosperar, enquanto
negarão a pagar
o antigo Terceiro
6 milhões em ICMS
e vão se
impostos
Mundo aumenta a
que se evaporaram
sua
riqueza. Só que
no universo fluido
mudar para
"fieisso exige uma
do ciberespaço.
xibilização" do merparaísos fiscais"
Depois de 17
de trabalho
cado
anos de thatcherisdireitos e
menos
em
se
traduz
mo. a Grã-Bretanha se beneficia da que
empregados.
aos
indo
garantias
Iam nas suas propriedades, cônsul- globalização. Recebe 38%
"o futuro feSe para Hoggart
tam médicos particulares e seus vestimento externo na UE. A Siemotoristas levam os filhos para es- mens alemã, por exemplo, está in- de", para lan Angel será sombrio,
colas privadas, entre outros privilé- vestindo USS 1,76 bilhão numa fá- com hordas de desempregados aterbrica de semicondutores no Nor- rorizando as grandes cidades. O regios.
Essa camada superior não preci- deste da Inglaterra. Aproveita-se da pórter reconhece que o desenvolvi"docilidade" da mão-de-obra britá- mento econômico e tecnológico posa de transportes nem escolas nem
"através de milagres da engedos serviços de saúde públicos. Em nica. disposta a trabalhar além do de.
breve, num mundo em que a globa- limite de 48 horas adotado no resto nharia social e econômica", criar
lizaçâo dos negócios provoca a ero- da UE por salários muito inferiores um mundo melhor. Mas ele duvida
são das lealdades nacionais, podem aos da Alemanha. A LG sul-corea- e reforça sua posição citando o esautor
decidir não pagar mais impostos, na fez o maior investimento extemo critor Herbert George Wells,
"O futuro
realizado até hoje na Europa, por- de A Guerra dos Mundos:
mudando-se para paraísos fiscais.
Na aldeia global hoje. ao mes- que os salários no Pais de Gales são nunca" é tão futuristico quanto pamo tempo em que são cada vez menores hoje que os da Coréia do rece
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TEMPO

Previsão
u

•
Angra
dos Reis
25/19

( T

Ondas
A previsão para hO|e na orla marítima do Rio c do ceu
nublado a moio encoberto VentoR de quadrante
Nordeste a Norte, com velocidade de 11 a 16 nôs Mar do
Nordeste com ondas de 1.0 a 1.5 metros, em intervalos
de 3'*i segundos Temperatura estável
Estradas
Presidente Outra (BR 116) - Do Km 163 ao Km 178.
seiviços de sinali/açaó horizontal nos dois sentidos
Do Km 169 ao Km 170. construção de barrõjtn rígida
no canteiro central Do Km 190 ao Km 232. recomposiçno do quarda-corpo Nos Km 256 e Km 266. pista
da esquerda impedida nos dois sentidos, para construçao de mureta. das 8h as 17h No Km 284. acostamento interditado para contenção de encostas
Rio-Juiz de Fora (BR 040) - Do Km 0 ao Km 6*1, serviços de conservação rotineira, nos doi sentidos
Rio-Snntos (BR 101) - No Km 435,5, acostamento uv
terditado no sentido Santos Rio Nos Km 447. Km
4,i'i o Km 463. pista interditada cont passagem poi varianto No Km -16-t trânsito em variante om ambos os
sentidos No Km 515. muita cautela na pista, que esta
com rachaduias e com passagem um veiculo do cada
vez pelo acostamento sentido Rio-Santos No Km
591.5. deslocamento de aterro, com trafego passando
om meia pista no sontido Santos-Rio No Km 598. pista em estado precano com passagem do um so veicuio do cada v<v
Rlo-Campos (BR 101) - Do Km 75 ao Km 76. trânsito
om meia pista devido a obra de recuperaçáo de ponte
sobre o Rio Urinai Do Km 262 ao Km 275 obras de
duplicação da pista Do Km 275 ao Km 202. obras de
recapeamento da pista no sentido Rio-Campos.

IÇ

0n
MedCo.

tem
Consultas,

a

Campos
28/18.«
28/18

¦

>.
.

"
»
'

Serie apresentada

Rio de Janeiro
Janeiro
26/19 '/
26/19

gente

exames,

D
Inglês

BBC

cidade
QUINTA-FEIRA

Mp^HI
i»®Sa ap»
Rpni iw
;
v;;«;mm;
W^L^
llâÉ
v
Htéfr*

Nublado a
parcialmente nublado
com' chuva e
trovoadas.
Costa 25*20 Norte 27/18
No centro da cidade 26/19

Imm

®P|W|
'• •5 • • ¦ ¦;'•• ,-V
•hsòlarackj.
Ensolarado a Ehsolaradtf^wlt?^
Parcialmente nublado . Ensolaralo
Nublado a Parcialmente
a ensolarado. ' parcialmente
nublado.
parcialmento
parcialmente nublado.
ensolarado.
do
ensolarado.
Possibilidade de
chuva.
Costa 24/19; Norte 24/15 Costa 24/20: Norte 25/16 Costa 25/20; Norte 25/17 Costa 26/21; Norte 28/18
No centro da cidade 23/17 No centro da cidade 23/19 No centro da cidade 25/20 No centro da cidade 27/20
No mundo

para

Válida para hoje, com as temperaturas máxima
o Brasil
e minima em cada capital

'•

Max Min T
Cidade Max Mln
Acapulco 32 26 ag 33 25 pn
Amsterdam 14 8 pn 17 10 pn
Atenas 24 17 pn 25 17 pn
Atlanta 21 13 pn 24 14 pn
37 14 s
Bagda 37 13
Bancoc 33 24 ag 32 24 ag
13 9 t
Barcelona 11 9
17 11 s
Berlim 14 7
21 11 pn
Bogota 21 10
Bruxelas 13 7 pn 17 11 pn
24 11 s
Buenos Aires 21 9
Cairo 33 18
33 17 s
Cancun 31 24 pn 32 25 pn
Chicago 23 12 pn 20 8 pn
Cingapura 31 23 ag 28 23 ag
16 11 n
Copennague 12 9
23 12 pn
Cidade do Mexico 21 12
18 8 pn
DuDlin 17 12
Istambul 23 17 pn 21 13 n
16 13 t
EstocoJmo 11 9
Fk>ren<;a 19 12
20 13 n
18 10 s
Frankfurt 15 7
18 10 n
Genebra 12 7
14 11 t
Helsmque
7
Hong Kong 30 24 pn 29 23 t
27 12 s
Jerusalem 28 13
29 13 s
Joanesburgo 27 12
Lima 19 16 pn 19 16 n
16 11 s
Lisooa 17 10
Londres 16 11 pn 19 11 s
36 20 pn
Los Angeles 33 19
Madn 20 7 pn 21 5 pn
Mamlha 31 23 pn 31 23 n
28 13 s
Marrakesh 27 12
Miami 31 25 ag 31 25 n
Montreal 14 9 pn 19 9 pn
Moscou 12 6 pn 14 8 pn
17 8 n
Munique 11 8
27 12 pn
Nairobi 24 13
Nassau 31 24 pn 32 24 pn
37 19 s
Nova Deli 27 19
21 12 pn
Nova lorque 18 11
Nice 18 15 pn 17 12 t
17 11 t
Oslo 13 12
Orlando 28 22 ag 31 24 ag
31 24 pn
Panama 31 24
16 9 pn
Paris 12 6
Pequim 16 4
17 8 s
18 8 pn
Praga 12 7
6 -1 t
Reikjavik
6
23 15 n
Roma 22 13
San Juan 32 24 pn 32 24 pn
28 14 u
Sao Francisco 28 14
Seul 22 6 ch 18 7 pn
17 9 pn
S'dnei 22 12
Toquio 24 17 pn 25 18 pn
Toronto 17 9 pn 19 8 pn
Vancouver 18 12 pn 23 17 pn
18 11 pn
Viena 16 11
Washington 19 11 pn 22 13 pn
Tompo (T) «-sol, pn-parcialmente nublado,
n-nublado.ch-chuva, t-tempestades. ag-aquacoiro,
nl-nevada ligora. nv nevada, g gelo

estava

Zrqui
know-how e equipamentos de Io mundo. m Tudo num s6

vê

pela

próximos cinco dias na
TERÇA-FEIRA
QUARTA FEIRA

j£g
'
/':•;
'¦>
f
'v:
•
.
;
•
;
;
i
V*-'
(Kjr*^#
•->«
•
r'f :s./'i««Mi
'
""15
f
gg«
Luis
Sao Luís
s.
¦4^
"'•• •«>. São
~"]f
Praias
33/25
•'.,...
-""">
Bal*m
Belém
Fortaleza
Própria
Mangaratiba
-*s~' i) 33/23
•
33/25
33/25
Própria
Grurnari
Natal
Própria
Recreia
•"•
T««k»
-l^,.31/23
VJK1
Própria
B.ina
::
*'•«
jm»JoAo
Imprópria
Pcoino
(
Pessoa .
_
PesBoa
Sáo Conrado Imprópria
Palmas
31/24
* ,„
•
31/24
:
Rio
Branoo
Mo Brmeo
imprópria
Vidigal
36/23 -¦'¦¦¦>' RocHoo
36/23
Recife a
31/24
31/24- • Porto VaNio
Imprópria
Letilon
30/23 aMaceid
Própria
Ipanema
.Maceió
33/24 y-.&&VPrópria
Diabo
a
30/23
•
''W-.
'
Aiooador
Imprópila
Aracaju
Própria
';W
Brasilia
«;
Copacabana
30/24
a
Própria
teme
.
CuiaM
31/21
_,
Imprópria
Botafogo
Salvador
, iao'5
Salvador
28/22
Imprópria Sol
flamengo
W JJ/"a
28/22
Qoltaia .
Poente: .
31/23
Imprópria
Urca
17h53m
fortalezas João Ptóprla
Bolo
Balo Horizonte
Horlzonta
'
Própria
Vermelha
Nascente:
29/18
Í
I
/
^
Imprópria
Icatai
e•
05h29m
•
Cawpo Orando
Própria
Piratininga
Vitória
VKdrla
Própria
27/20
itaipu
/
'/ T /•
27/22
.
_
27/22
Própria Lua
itãquátiara
Paulo
Sào
SAo
Própria
Manca
18/12.
L- 18/12.
Própria
Itauna
' Rio de
•!
Rio
do Janeiro
Própria
Jaconé
'
26/19
Própria
Aiaruama
«.
•-/
26/19
Crescente Chtia Minguante
Nova
"7
Curltlha
Própria
Cabo fno
3/11
26/10
19/10
12/10
J
Arraial do Cabo Própria
-V*"-16/11 0K
Poente:
Nascente:
if; Florianópolis
Florlandpolis
Própria
Búzios
01h29m 13h00m
22/14
Rio das Ostras Própria
/
JU09*"
Port.
,
19/11
a
Aeroportos
:^r
Galeão Par/nublado. Visibilidade moderada/boa
. «C r
Santos Dumont Par/nublado. Visibilidade moderada/boa
Cumbica (SP) Par/nublado. Visibilidade reduzida/boa
Congonhas (SP) Par/nublado. Visibilidade moderadatx»
Viracopos (SP) Par/nublado. Visibilidade moderada/boa
Confins (MG) Par/nublado. Visibilidade boa
Brasília Par/nublado. Visibilidade boa
Manaus Par/nublado. Visibilidade boa
Fortaleza Par/nublado. Visibilidade boa
Recife Par/nublado. Visibilidade boa
Salvador Par/nublado. Visibilidade boa
Todos os mapas e previsões do tempo sio produzidos pela
Cuntlba Par/nublado. Visibilidade reduzida/boa
AccuWeather tnc.©1996. Outras tontas: Navemar (ondas), DNER
Porto Alegre Nublado. Visibilidade moderada
(estradas), Intraero (aeroportos) e FEEMA (praias).
hoie.
Condições vjlifas

?¦;«"'

altura hora altura
hora
_
Rio de Janeiro
23h15m 0 90
Alta 12h32m 1.00
17h32m 0.40
Baixa 04h58m 0.30
São Joào da Barra
23h49m 0 87
Alia 13h06m 0.97
16h50m 0 34
Baixa 04h16m 0 24
Macaé
22h52m 0 90
Alta 12h09m 1.00
Baixa . .... 03ti50m 0.24 16h24m 0.34
CaboFrio
23h12m 0.81
Alta 12h29m 0.91
17h27m 0 36
Baixa CMh53m 0.27

os

^iiB

.. " ¦/"
Nov. Fribur««
'
••
r-:'W^ml
26/17
>
Maca*
•'»
:rv*>rV:-*4
Rwlonda
Volta Redonda
Teresópolis
Tmwtfpolls
/ .,r f
25/1026/17
26/17
27/21
25/18
i A
I •»«Á r
*
Petrópolis
Resende
Resende P»tr6poli«
~
#
24/17
24/17 \larra
Barra Mansa 25/17
25/18
t -1 ' '
25/18
•'
CAbo Frio
Praviaio
Previsão
i
Parati:
26/18

v*V'- : " " •
;V - SillWi

>!

-^,ipL# ItapwruM
'•;• V | ':-; 30/19
f,:y
<.

Rio de Janeiro
O dia será quente e úmido com breves períodos de sol mas uma frente fria que
desloca-se do sul em direção ao Rio de Janeiro chega, ainda hoje, provocando
aumento de nebulosidade e chuva com trovoadas em todas as regiões do estado.
Amanhã o tempo continuará nublado a parcialmente nublado, com possibilidade
de chuvas isoladas e um pouco mais fno.

para

o
0

futuro

de Londres traça

quadro

negro

do

tambem.<-fm
wr mr
lugar. At6 anuncios.

HBWB
8&

com
mundo

globalizado,

pessimismo
com países e governos cada vez mais fracos

MU SOS I RANÇO JÕlilM
Correspondente
LONDRES — A globalização da
economia
\
esta criando um admira^00^^;'' '
vel mundo novo marcado pela fe'
X
dT '• - sT
ro/. competição e pelo abandono
rfr
\
das classes baixas que aumenta a
desordem social e a criminalidade,
\^j
\
advertiu o professor lan Angell] da
/C
r
\
London School of Economtcs, no
documentário O Estudo Oco. apresentado na semana passada pela
TV estatal britânica BBC.
Como os políticos estão praticamente proibidos de aumentar im111/
ar
h/^^postos e gastos pela pressão do
¦'«?.•:.
mercado financeiro, Angell tem a ahh
'Jpf.
impressão de que o Estado está ficando cada vez mais fraco e impo.
v -l#$l
*%/•'/* i:\vOT®Pfe#¦""'.^¦mk^ "
tente. Sua capacidade de cuidar dos fl
Y:*-:.^JKiBHtt-^^-v
¦
¦ llHifib .
- • K;WB^;^fc'.1"
deserdados pelo mercado está redu•••-• •
i
Jr
•
r-'-wmilr -V^.
zida. Isto cria uma massa não de
desempregados, mas de nào-empre7/
gados, pessoas cujos empregos de:
sapareceram e que não atendem ás
~^y
exigências
para ocupar as vagas
disponi\eis no mercado.
Para produzir o programa, o
jornalista Simon Hoggart foi a Kin
Hui. uma cidade chinesa pratica"Vi o futuro e
mente desconhecida.
ele fede", disse o repórter ao jornal
The Guardian. Em Xin Hui. a empresa British Polythene está fabricando 21 milhões de sacos plásticos ânsia de ganhar mais. milhões de titividade. é altamente improvável Iam nas suas propriedades, cônsul"Manchineses estão indo para as zonas que países desenvolvidos tenham tam médicos particulares e seus
por semana com a inscrição
tenha a Grã-Bretanha limpa." Re- econômicas especiais em busca de condições de concorrer nos setores motoristas levam os filhos para escolas privadas, entre outros privilésultado: centenas de empregos de- emprego, numa migração em massa de mão-de-obra intensiva.
Nesta época em que empregos, gios.
sapareceram em Telford. no inte- capaz de desestabilizar a frágil esEssa camada superior não precidinheiro, mercadorias e pessoas porior da Inglaterra.
trutura social da China.
sa
de
transportes nem escolas nem
sem
Hoje. 150 milhões de chineses dem ser movimentadas quase
A explicação é fácil. Os trabade saúde públicos. Em
dos
serviços
inteiro,
ramundo
lhadores chineses ganham cerca de trabalham na indústria manufatu- restrições pelo
em que a globamundo
num
breve,
mais
Angell.
os
o
ciocina
está
do
professor
50 centavos de libra por hora (RS reira do Sudeste
pais. que
dos
negócios
lização
os
e
provoca a erointeligentes
tudo
pegam
fazendo
a
10%
do
Isto
eqüivale
qualificados
0.X0).
para
praticamente
que
nacionais,
sào das lealdades
podem
ganhavam os operários de Telford. vender no resto do mundo. E uma melhores empregos e o resto dispumas está bem acima dos USS 300 força de trabalho maior que as dos ta ferozmente as vagas restantes. decidir não pagar mais impostos,
Ele observa que nos EUA. e certa- mudando-se para paraísos fiscais.
por ano que recebem os chineses Estados Unidos ou da União EuroNa aldeia global hoje. ao mesdas piovincias onde a liberalização péia. Apesar de todas as promessas mente também na América Latina,
econômica ainda não chegou. Na dos políticos de aumentar a compe- os ricos cada vez mais se encaste- mo tempo em que são cada vez

maiores as restrições ao direito de Sul.
Por outro lado, com a fragmenasilo, compra-se cidadania. Um
tação política e o divórcio entre o
dos preços mais altos é o dos Es"cartão campo e a cidade, cada vez mais as
tados Unidos: o famoso
verde" custa USS I milhão. O di- cidades se consideram o centro da
reito de residência no Canadá è atividade econômica. Londres, por
muito mais barato e dá acesso à exemplo, como terceiro maior centro financeiro do mundo, pode deZona de Livre Comércio da Amècidir
opções
das
rica do Norte. É uma
parar de dividir a riqueza que
eschineses,
produz com o resto da Grã-Bretaque
preferidas pelos
tão fugindo de Hong Kong antes nha. da mesma forma que Hong
Kong certamente vai manter a masque a atual colônia britânica seja
devolvida à China. Honduras, por sa de chineses á distância. Na Inapenas USS 30 mil. ê uma barga- glaterra, os preços dos imóveis e
nha mas. naturalmente, há menos aluguéis na capital já são um podecandidatos e com contas bancá- roso fator para manter os deserdados pelo mercado á distância.
rias menores.
O sucesso da recuperação ecoCom o sucesso da Internet, ounômica dos Estados
tro fenômeno pós- _____
Unidos, pais que
moderno è a com"Os
ricos não
mais recebeu investivez
maior
cada
pra
de mercadorias e usam escolas nem mentos estrangeiros
no ano passado, inserviços através do
dica
saúde
Tecomputador. O
que o Ocidente
públicas.
souro britânico calpode sobreviver à
Daqui a pouco se ofensiva
asiática e
cuia ter perdido esnegarão a pagar
te ano mais de USS
prosperar, enquanto
o antigo Terceiro
6 milhões em ICMS
e vão se Mundo aumenta a
impostos
que se evaporaram
sua riqueza. Só que
no universo fluido
mudar para
"fieisso exige uma
do ciberespaço.
xibilização" do merparaísos fiscais"
Depois de 17
de trabalho
cado
anos de thatcherisdireitos e
menos
em
traduz
se
da
se
beneficia
a
Grã-Bretanha
mo.
que
aos
empregados.
do
inRecebe
38%
garantias
globalização.
"o futuro feSe para Hoggart
vestimento externo na UE. A Siemens alemã, por exemplo, está in- de", para lan Angel será sombrio,
vestindo USS 1.76 bilhão numa fá- com hordas de desempregados aterbrica de semicondutores no Nor- rorizando as grandes cidades. O redeste da Inglaterra. Aproveita-se da pórter reconhece que o desenvolvi"docilidade"
econômico e tecnológico poda mão-de-obra brita- mento
"através de milagres da engenica. disposta a trabalhar além do de.
limite de 48 horas adotado no resto nharia social e econômica", criar
da UE por salários muito inferiores um mundo melhor. Mas ele duvida
aos da Alemanha. A LG sul-corea- ereiorça sua ülando o esautor
na fez o maior investimento externo critor Herbert George Wells,
"O futuro
dos
Mundos:
de
A
Guerra
realizado até hoje na Europa, porque os salários no Pais de Gales são nunca é tão futuristico quanto pamenores hoje que os da Coréia do rece."
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andar do prédio onde morava. Escandali/ada com os efeitos desastrosos da pregação na cabeça de seu
marido, a viúva de Patrick Vic decidiu processar a Igreja.
O réu principal é Jean-Jacques
Mazier, presidente da Igreja da
Cientologia de Lyon. Seus assessores — tesoureiros, publicitários e
até voluntários — também vão ter
que prestar contas á Justiça. O processo, que começou em 1991, levou
cinco anos para ser instruído, e os
réus correm o risco de serem condenados a cinco anos de prisão e a
pagar USS 400 mil de multa.

Para o juiz Patrick Lischutz, da
"o
segunda vara de Lyon,
que está
sendo processado não é uma religião mas uma forma de servidão
psicológica e mental de indivíduos
fracos por oportunistas". E. de fato. nos três primeiros dias de audiência, o testemunho dos fiéis e
dos que renegaram a seita é revelador da ingenuidade, da ignorância e
da pobreza de espirito dos fiéis da
Igreja da Cientologia.
Alain Barou, 31 anos, admitiu,
á pregação
por exemplo, que graças
de Ron Hubbard "deixou de ser
encanador para tornar-se gerente

seleção

de

empresa

responsabilidade.

meios
e

A

a

para

venda

escolha

reflete

campanhas
a

do departamento de dianética de
Lyon", sem saber explicar, porém,
como passou da condição de analfabeto á de professor. Laurent
Quoisse. 28 anos, desempregado,
disse em seu depoimento que pagou
USS 200 para tornar-se conferencista na área da comunicação, antes
de partir para Copenhague, onde
fica a principal sede da igreja na
Europa. Voltando á França, foi no"formação
da
meado diretor de
de
aprimoramento
e
personalidade
da capacidade de trabalho".
Quoisse foi uma das testemunhas que mais interessaram o juiz
Patrick Lischoutz porque, inocen"os
milhões de
temente, contou que
dólares captados pela igreja são enviados para contas bancárias no exterior, onde contamos com a solidariedade dos fiéis dos países onde
a Igreja da Cientologia está implantada."
Corrupção — O medo de que
as seitas corrompam a juventude,
provoquem massacres coletivos e
tenham uma influência nefasta na
vida social é tanto aqui na França
que Guy Drut, ministro da Juventude e dos Esportes, decidiu lançar
um projeto de informação e prevenção destinado aos jovens, cujo
tema principal são as seitas.
A guerra oficial contra gurus.
magos e manipuladores da psicologia individual começou com a nomeação de um funcionário especialmente formado para alertar professores, pais e a opinião pública a
respeito dos perigos que correm se
caírem nas garras de uma seita.
Treinamento de pessoal, campanhas nas escolas, folhetos didáticos,
"como
evitar as trapaque ensinam
ças das seitas", fazem parte do projeto.
Ao mesmo tempo, as autoridades francesas decidiram desautori/ar a criação de seitas no pais. não
lhes dando o aval do ministério da
Juventude. O governo deseja evitar
o "entrismo" cios gurús e charlatães
na vida social do pais, através dos
sindicatos, do funcionalismo público e dos colégios.

réus

dos

Colheita

hollywoodiana

ILAV1A SEKLKS
Correspondente
WASHINGTON — John Travolta e Tom Cruise são dois dos mais
famosos e mais bem pagos atores
de Hollywood. Também são os
dois mais famosos membros da
Igreja da Cientologia. Em artigo
Time
publicado em 1991, a revista
descreveu a igreja como "um negócio imensamente lucrativo que
sobrevive através da intimidação
de seus membros, usando metodos desenvolvidos pela Máfia". A
revista foi processada pela igreja,
que queria uma indenização de
USS 416 milhões pelos danos causados. O processo finalmente foi
descartado este ano. A Time gastou USS 7 milhões em custos legais para se defender.
Travolta e Cruise — que dão
milhares de dólares por ano á
igreja — são malucos ou mais
inteligentes que o resto de nós?
Como a própria igreja, ambos são
extremamente sigilosos. Isto não
os impede de fazer um pouco de
divulgação através do cinema: o
filme Plmwnienm, no qual Travolta faz o papel de um medíocre
que. atingido por um raio. vira
gênio, tem vários paralelos com as
crenças da cientologia, uma das
"limpa
quais reza que uma mente
AP

e clara" tem capacidades e.xtraordinárias (Travolta aprende afalar
português em minutos, vira campeão de xadrez).
A cientologia nasceu nos EUA
no inicio da década de 80. quando
L. Ron Hubbard escreveu o livro
Diiiiwlics: Tlw Mudem Science uj
Mental Healtli, onde descreve um
método para curar doença psicose
somáticas e melhorar a qualidade
de vida. Em resumo, a prática
consiste em aumentar o poder
analítico ou consciente da mente,
diminuindo ao mesmo tempo a
influência de memórias doloridas
do passado que confundem o inconsciente.
A Igreja da Cientologia Foi
fundada em 1954, depois da publicação do livro Science ofSitrvivai. que deu uma dimensão religiosa ao movimento, e em 1993
conseguiu se classificar como religião com a Receita americana,
podendo assim evitar pagar hiipostos. Segundo seus ensinamentos. os seres humanos são de fato
espíritos imortais, chamados de
thetans; através de "auditorias",.o
thetan se livra de suas experiências
passadas dolorosas e aumenta súa
consciência espiritual.
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Travolta e Cruise: investimentos generosos e propaganda subliminar
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Viúva de vítima

processa na França
Igreja da Cientologia
ANY BOURRIER
Correspondente
PARIS — Nunca se viu um julga_niento igual. Nada menos que 23
pessoas indiciadas por violência,
chantagem, corrupção e tentativa
4e homicídio. No banco dos réus. a
fina flor da classe média francesa.
•No das testemunhas convocadas
pela defesa, artistas, esportistas e
intelectuais. Em suma. um processo
que marcará data na França, pois é
a primeira vez que uma seita será
julgada e condenada porque sua
diretoria cometeu uma série de delitos previstos no código penal.
O réu do processo em curso na
cidade de Lyon desde o inicio da
semana é a Igreja da Cientologia.
que conta com cerca de 11 milhões
de fiéis no mundo, principalmente
nos Estados Unidos, onde foi fundada por Lalayette Ron Hubbard.
autor do besi seller intitulado .-I
diunctica. Para seus adeptos, não se
trata de uma seita mas de religião,
embora não faça parte das "religiões reveladas", como afirma seu
porta-voz.
Dólares — Pois bem. exportad;is da América para a Europa, as
teorias de Ron Hubbard não deram
muito certo. Na França, por cxenipio. aderir à Igreja dá Cientologia
custa caro e ainda pode acabar mal.
A igreja cobra USS 11 mil por uma
"cura
de purificação", cujos efeitos
ainda não Ibram comprovados, e
muitos ingênuos que se deixaram
influenciar por sua pregação acabaram se suicidando.
E o caso de Patrick Vic, engenheiro de 31 anos. que sofria de
depressão e um dia encontrou um
folheto de propaganda da Igreja da
Cientologia na caixa do correio.
Tornou-se adepto fervoroso das
teorias de Ron Hubbard mas, para
financiar sua participação nas atividades da Igreja, endividou-se. IX'sesperado porque não tinha como
pagar as dividas, atirou-se do 12°
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Iquitos. Peru — AP

Reunião amanhã

em Bariloche

~~1|

'
•'"•

reúne 34 países
'if

MARCIA CARMO
Correspondente
BUENOS AIRES — Os novos
conceitos de defesa no mundo serào debatidos de amanhã a quarta-feira cm Bariloche, pelos 34
países da América. A agenda deste segundo encontro — o primeii'q foi em Williamsburg. nos Estados Unidos — não poderia ser
mais variada: inclui estratégias de
combate ao narcotráfico, controle americano de vendas de armas
aos países latinos, papel das Forças Armadas no século 21 e co•mando civil em tempos de democracia. O secretário de Defesa dos
Btados Unidos. Willian Perry,
deverá sugerir a criação de uma
escola de defesa para treinamento
dós cidadãos — com e sem farda
— atuantes na proteção do conti¦nente.
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Depois da Guerra Fria, os militares brasileiros, por exemplo, se
especializaram — como participontes das Forças de Paz das Na— em desativar miçòes Unidas
nas em países como Angola, onde
centenas de pessoas são vitimas
<ks explosões dessas armadilhas
iSK,s
_
instaladas cm seus caminhos. Um
região
a<;oes conjuntas na regiau
Esiados Unidos pressionam por ações
trajico de drogas no Peru: os Estados
brasilciro ée usado para oa combate ao tráfico
Tucaito brasileiro
avião Tucano
O
0 av/flo
tema apresentado na reunião do
Sierra Madre^M6*ico— HP
ano passado. Calcula-se que só
em Angola existam hoje 10 miGasto militar é pequeno
Ihões de minas terrestres.
Colocação
Integrantes de um pais que
ministro da Defesa será reHiiwdW
Pate
Oaito millUr/PIB (1004)
presentado por um triunvirato (o
49
Chile
3,5%
chefe da Secretaria de Assuntos
50
Equador
3.2%
Estratégicos, embaixador Ronal71
Suriname
2.8%
do Sardemberg. o chefe do Esta74
Cuba
2.7%
do-Maior das Forças Armadas,
87
Uruguai
2.5°e
general Benedito Leonel, e o se93
Coldmbia
2.3%
cietário-geral do ltamarati, Scbastião Rego Barros). os brasilei96
Haiti
2.2%
¦ros vão mostrar ainda como de107
Nicaragua
2.0%
fendem o meio ambiente. Já os
109
Belize
1.9%
militares argentinos, vivendo a
1.9%
111
El Salvador
mais grave penúria desde a des114
Peru
18%
moralização com a derrota na
115
Argentina
1.7%
Güerra das Malvinas, há 13 anos.
122
Venezuela
1.6%
vão sugerir, pelo amor de Deus.
124
BRASIL
1.6%
que todos tenham mais ou menos
ti"ffiesmo orçamento para esta
131
Guiana
1.4%
questão.
132
Paraguai
1.4%
"Afinal,
Concurso —
a
133
Bolivia
1.4%
Uuiisparòncia é fundamental e o
137
Honduras
1.3%
momento é de investir em áreas
141
Panama
1.2%
sociais, como educação", entende
142
Guatemala
1.1%
0,,ministro da Defesa da ArgentiDomlnicana
1.1%
147
Republica
nau Jorge Dominguez. A Argenti155
Jamaica
0.9%
na aboliu o regime militar obrigaM6xico
0.7%
161
tono e reduziu de 3,6% para meRica
0.5%
163
Costa
nos de 1% do PIB seus gastos
com as Forças Armadas. Aqui, os
Ponta*! Instituto Internacional do Estudos Estralogicos (Londros). Instituto du Rolaçfios
Internacionais o Estratégicas (Pansl
50 mil militares da Marinha.
Em alguifs poises, guerrilha volta com desafio queja parccia superadd
Exército e Aeronáutica que restar|m dos últimos cortes resistem
idéias e discutir, por exemplo, o encontra a relutância de alguns
Sul. Depois de muitos testes e Avalônia, que constituem a Repúcomo podem a salários que corsob
o
Armadas
da
militares,
das
Forças
troca de tiros nos computadores. blica Sebáltica, entram em guerra
especialmente
os
papel
respondem a quase metade dos
400 soldados brasileiros e mil mipor questões políticas c religiosas,
poder civil", disse o embaixador Marinha.
25 anos depois de terem acertado
Para não se limitarem apenas a
litares argentinos vão simular,
brasileiro Sebastião Rego Barros.
soldos de seus colegas brasileiros.
de
suas
diferenças. A chamada
a
defesa
a
e
fuzis,
como
tanques
trocas
de
experiências
e
a
definiurgentes
com
Com temas mais
Há duas semanas, muitos foram
"Operação
Cruzeiro do Sul" é
dos
o
olhar
sob
de
atuação
conjune
as
reformas
de
áreas
da
reeleição
uma
emenda
preçòes
posição,
para a fila de inscrição de um
um treinamento para que os quae
Henrique
Fernando
e
aros
militares
da
Previdência
sidentes
brasileiros
ta.
e
administrativa
íbneurso promovido por uma
Carlos Mencm e de representan- tro países do Mercosul atuem
Social, a criação do Ministério da gentinos vão fazer, durante uma
empresa aérea e agora, sob promais intensamente em missões de
tes uruguaios e paraguaios.
Defesa deverá ser debatida no semana, manobras na província
tçyos dos civis, aguardam cha—
se
estiComo
Operação
paz. Uma questão de prestigio e
Brasil apenas em 1998. Esta pasta de Corricntes, na região de Monmadas para as provas.
de
defesa cm tempos de democrada
de
operação
vessem
numa
demote Caseros. perto da divisa com
é uma exigência do mundo
paz
"Em Bariloche vamos trocar crático. mas
cia.
e
Libristàn
de
ONU.
os
militares
do
Brasil
ainda
no
Rio
Grande
no
Uruguaiana.
que

Brasil faz

>

Plano de Defesa.
MARCIA GOMPS
BRASÍLIA — O encontro dói.
• r*»
34 ministros da Defesa do Continente Americano será uma troca
• de experiências entre as Forças
Armadas. Os principais temas de
interesses dos países que fazem
parte da agenda do encontro sao:
a participação do Exército nat>
operações de paz, ações que p.qdem ser desenvolvidas pelas Foi;ças Armadas na defesa do meioambiente, além das atividades .de
busca, resgate, salvamento e retbrada de minas terrestres. O encontro não vai estabelecer uma ação
conjunta, mas manter a relação de
confiança entre os países do coWtinente. segundo informações da
área militar e do ltamarati.
O Brasil será representado piç|p
ministro-chefe do Estado Maior
das Forças Armadas, general Benedito Bezerra Leonel, o secrq^á,rio-geral do Ministério das Relaçòes Exteriores. Sebastião do Rego Barros. e o secretário de Air
suntos Estratégicos, Ronaldo
Sardemberg. Uma das ações qu^
os militares consideram impoir
tante para manter o bom relacio^
namento com os paises vizinhos é
a promoção de exercícios militar
res conjuntos, como o prevísfò
para acontecer de 12 a 18 deste
mês. em Corriente, com os exéttftos brasileiro e argentino.
Ministério — O encontro de
Bariloche coincide com a meta do
governo brasileiro de elaborar até
o final deste mês uma Política de
Defesa Nacional que deverá ser
apresentada à Câmara de Relaçòes Externas e Defesa Nacional,
presidida pelo presidente Fernàndo Henrique Cardoso. Este iissunto não deve ser discutido no
encontro porque os militares brasileiros argumentam que há diferenças estratégicas, territoriais;*
de avanço tecnológico que deü#minam uma política de defesa para cada pais.
Experiências — Mas a dele4
gaçâo brasileira estará atenta ás
experiências jâ testadas nos ou»
tros paises, como a organização
do Ministério da Defesa, um a.v
sunto que também está cm estudo
pelo governo federal. Uma comissão encarregada de elaborar um
esboço da Política Nacional de
Desfea esteve reunida, na últi^
quarta-feira, no Ministério dxt>
Relações Exteriores. Além do reàparelhamento das Forças Arma'tili
das estão sendo discutidas vários
hipóteses de guerra para elaborgr
uma estratégia de defesa e ataque
ao inimigo. Apenas os ministros
militares, o ministro-chefe do Emfa e o presidente da República
terão acesso ao documento.
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Beitunia, Cisjordània — Reuters
Apelo de israelense
'premier'
a seu
no
'Los
Angeles Times'
¦

AMY WILENTZ*
JERUSALEM — Foi tudo como era nos
— com alguns detalhes a
{lias da Intifada
mais. Uma atmosfera de festa atrás da
multidão, jovens, namoros, alvoroço, mexericos, canções sentimentais e patrióticas.
Pessoas mais velhas chegando, interessaflàs, mas balançando a cabeça. Rapazes do
Hâmas conduzindo a bandeira verde da
brganizaçâo. Estudantes da Universidade
'de1 Beir Zeit com a bandeira palestina em
preto, branco, vermelho e verde. Estandartes tremulando. Pessoas se agachando e
correndo ao som dos disparos. E na frente
da multidão, no posto de controle do Exército israelense, sangue, muito sangue,
ar,Houve algumas coisas diferentes. Desta
vèz, os palestinos tinham uniformes — e
armas. Desta vez, os isralenses usavam
.munição real e não balas de borracha.
Pesta vez, os helicópteros israelenses atiravam na multidão— e não era gás lacrimogèneo. Desta vez. o número de de mortos
"fbi"Abem mais alto. nos dois lados.
força é a única forma de reação que
Òs israelenses conhecem. Assim, não é fácil
— especialmente
pressioná-los atacando
tófri forças de segurança como a da Autoridade Nacional Palestina (ANP), pequetias, mal treinadas, um exército sem pais,
"equipado com armas fornecidas pelos pró— não,
prios israelenses, estacionado
¦abandonado — em pequenas ilhas de autoflonomia criadas e cercadas por Israel.
„. Recorrendo ao protesto e á Intifada. os
.palestinos estão dizendo que os meios di.piomáticos têm se mostrado infrutíferos
çç>m o governo de Netaniahu. Face aos
sofrimentos e ao derramamento de sangue,
a atitude de Netaniahu pode ser explicada
mas não desculpada. Na primeira entrevisia coletiva concedida depois da explosão,
mostrou-se um cabeça dura e insensível —
ttímo se os israelenses fossem o único povo
que estivesse observando os acontecimentos. Sem nenhum pudor, tentou culpar os
palestinos pela recente violência, embora
seja inquestionável que o que levou á terriVel violência do fim do mês passado foram
a.intransigência e a má vontade de seu
governo em continuar o processo de paz.
..-"Armas — Netaniahu mostra-se irritado com o fato de os palestinos estarem
"Estas armas de
atirando nos israelenses.
fogo, fornecidas pelo Estado de Israel, que,
segundo se supunha, seriam usadas contra
tr terror, estão sendo apontadas para os
soldados israelenses", diz ele, ofendido. O
que ele quer dizer, traduzido pelos palestinos, é: Supunha-se que vocês usariam essas
armas contra seu próprio povo. não contra
nós.
Para os palestinos, a recente violência
deixou uma coisa de valor: a solidariedade
criada entre as forças de segurança da
ANPe o povo palestino. É uma verdadeira
mudança. Antes, estas forças eram evitdas
e desprezadas pelos jovens, por colaborarern com os israelenses num processo de
'faz
que parecia não dar frutos para os
palestinos. Até recentemente, ninguém
imaginaria que o povo de Arafat. o Hamas
q.,ps estudantes da Beir Zeit desfilariam
juntos na mesma parada. Os israelenses
conseguiram unir seus adversários profunflãmente divididos.
Jl ' Enquanto isso, os israelenses estão
preocupados. Pode estar para se materializar seu receio mais profundo, uma continua guerra de guerrilha travada pelos palèstinos, 30.000 dos quais agora estão armados. Eles estão confusos: imagina-se
que a última etapa da construção de um
dÉstado seria o estabelecimento de um exérrito. Uma constituição, talvez uma moeda,
ilgumas instituições judiciais, e depois, tal-
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"Pare de destruir nossa terra",
pede o senhor palestino, num protesto silencioso no pedaço de chão mais disputado do mundo
Tel-Aviv — Roulers

0

Manifestação de pacifistas israelenses:

"A

vez, uma força armada. Mas. desde o inicio, o governo israelense quis que o processo de paz incluísse uma força de segurança
— uma força "policial — para os paiesunos cooperativos; A força de segurança foi
concebida como unidades arfliadas que
ajudariam os israelenses a manter e controlar os maus elementos dentro das cidades
palestinas. Agora, a força de segurança é
um monstro que pode se voltar contra seu
criador.
Mas os israelenses decepcionados por
esse comportamento esquecem um ponto
importante: as forças israelenses e palesti"camaradas"
nem nunca senas não são
rão. Você não poupa um camarada que
"Há
uma nuestá atirando em seu irmão.
vem espessa pairando sobre o processo de
paz", diz o escritor israelense Amos Oz,

H f
m
Intifada nos deixou envergonhados"
sentado cm sua casa no deserto e meditando. como todos os israelenses, sobre o que
deu errado. "Não se deve permitir que o
sentimento obscureça os esforços pela paz.
'Faça amor,
As pessoas costumavam dizer:
não faça a guerra". Mas este é um sentimento. Fazer a paz tem muito pouco a ver
com fazer amor. O antônimo de guerra
não ê amor, é paz. Paz não é necessariamente o que existe entre amantes, mas é o
que deve existir entre bons vizinhos."
Com sua postura belicosa e linguagem
de valentão. Netaniahu está falando para
seu eleitorado, as pessoas que o escolheram
na eleição de maio passado: colonos judeus
e outros ultranacionalistas. tipos hipermilitares, a pequena mas ideologicamente fanática fatia da população israelense que —
juntamente com os ultra-ortodoxos — lhe

deu a vitória. Por eles, recusou-se a deslocar de Hebron as tropas israelenses, conforme constava dos acordos de Oslo; por
causa deles, continuou a instalar assentamentos na Cisjordània e anunciá-los aos
quatro ventos; por eles, tem mantido fechadas as fronteiras entre Israel e a Cisjordânia e a Faixa de Gaza, uma política que
vem destruindo a frágil economia palestina.
Embora fale com a voz dos extremistas,
Netaniahu não deve esquecer que é o primeiro-ministro de todos os israelenses, a
maioria dos quais acredita no processo de
paz e não deseja estimular o renascimento
da Intifada — todos os israelenses decentes
odiavam a Intifada e dela se envergonhavam.
O próprio Netaniahu sempre afirmou
que sua firmeza e sagacidade o tornarão
mais maleável quando estiver tratando das
negociações de paz. Mas ele não tem dado
nenhum sinal de flexibilidade nem mesmo
de compaixão pelas perdas palestinas (pelo
menos em hebraico, pois em inglês tem
sido levemente comedido).
Simples — Se Netaniahu quiser realmente pôr fim à violência, há algumas
medidas simples que pode adotar. Deve
deslocar os soldados de Hebron. segundo
os acordos de Oslo, assinados pelos israelenses. Deve aliviar o fechamento das fronteiras. Parar o assentamento de novas colònias. Falar publicamente na possibilidade de fechar o túnel cuja abertura aparentemente causou o tumulto — embora, em
conversas particulares, todos concordem
que este não é o verdadeiro problema. E
deve ter encontros freqüentes com Arafat e
reunir novamente a equipe formada para
continuar as conversações de paz. Ou deve
fazer pelo menos uma dessas coisas.
Agindo assim, Netaniahu não estaria se
humilhando nem pedindo socorro nem
praticando nenhum dos atos de fraqueza
que ele prometeu nunca praticar. Estaria
simplesmente fazendo o que se supôs que
ele faria o tempo todo: buscando a paz
com segurança. O que ele tem nas mãos
agora certamente não é segurança — e
seguramente não e paz.
*Amy Wilentz vivo em Jerusalém e é colaboradora
da New Yorker

Tão previsível era o brutal acirramèrito da crise no Oriente Médio, que a única
coisa espantosa foi o espanto de muitos
ocidentais com a dureza pétrea de Bettjíímin Netaniahu, um dos poucos persònagens coerentes da região. Há muito acostumados com a traição às promessas elettorais em nome do pragmatismo, muitos
se assombram com o lato de o primeiroministro israelense aplicar ao pé da leiru
o programa ultradireitista que lhe garantiu o apoio da maioria do eleitorado. Mis
não há nenhum mistério. Netanialw
limita a pôr em marcha as idéias-que
havia apregoado: o processo de paz 'é
uma monstruosa traição porque pretende
repartir entre israelenses e palestinos,jup
terra que. por direito divino e direito de
conquista, só pertence aos primeiros. •
Para os que continuam esuipefiittík
com a compacta fidelidade de Netaniahu
a si mesmo, e com sua não menos indesitrutivel desconfiança a respeito dos outros, cabe lembrar que essa atitudt? Sfc
encaixa à perfeição na três vezes milenar
tradição judaica c na curta mas intensa
vida do Estado de Israel.
"Não farás
pactos com eles nem com
seus deuses", diz o Tanach, a Biblia ,hebraicaj na qual Jeová mostra a Israd,
depois de libertá-lo da escravidão do Egito e de ter-lhe ditado os Dez Mandamentos, como pretende ajudá-lo a conquistar
militarmente Canaã, a terra prometida.
Assim falou Jeová, em Êxodo, capitt/tò
23: "Eu te dou por limites o Mar Negro,p
o Mar da Palestina. Põe em tuas mãos os
habitantes dessa terra e os prostrarás
diante de ti. Não farás pactos com títóí,
nem com seus deuses."
Isolamento — Muita água correu
110 Jordão desde então, mas toda a Instoria posterior do povo judeu não fez senifà
reafirmar sua convicção de ser uma tomunidade especial, rodeada de gente hostil, com a qual é melhor não se misturar.
Acompanhei profissionalmente as ele<ções israelenses de maio e perguntei a
muitos eleitores de Netaniahu se não, temiam o isolamento internacional que-por
deria decorrer da aplicação de um programa flagrantemente oposto aos açordos de paz assinados pelo Estado judeu.
"Não.
A resposta sistemática foi esta:
Estamos acostumados com o isolamento.
Construímos nosso Estado contra veHfbi
e marés, e assim o temos mantido." MÜÍtos pensavam também que o regresso aò
espirito de fortaleza assediada, o chanw4
"complexo de Massada".
do
poderia a*r
o efeito de soldar as muitas divisões iaternas da sociedade israelense. ,, vr,
O que tentaram valentemente Rabin e
Peres — e que ao primeiro custou a vidae
ao segundo o posto — foi fazer de Israel
um Estado como os outros e do povè
judeu um povo como os outros. Nem
melhor nem pior: nem muito ameaçado
riem muito seguro, nem muito queriuo
nem muito odiado. Mas a coalizão de
integristas e nacionalistas formada por
Netaniahu conseguiu fazer com que
eleitores rejeitassem a revolucionária vjpr
tativa de introduzir em Israel a cultura do
pacto com os outros povos da Terra de
Canaã, em tudo que isso tem de renútítfà
à hegemonia absoluta e de aceitação dós
riscos e incômodos que supõe a coexi*tência pacifica com os vizinhos. A maioria votou em Netaniahu porque este lhes
prometia o regresso á época anterior ao
processo de paz, época na qual se sentiam
temidos e até mesmo odiados, mas seguros de sua unidade e de sua força.
)
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Saúde
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rematuros
p
dem pesar menos de 400 gramas
^
Adrians Lorete

Tecnologia
^Carinho

e

dedicação

O
garantem

? ALEXANDRE MANSUK ERAQUEL AHFÒNSO
I . Em vez de charutos e flores, frustração e espeira. No lugar cie choro e visitas, o barulho de
?monitores e respiradores artificiais. A rotina de
neonatal
£uma unidade de terapia intensiva (UTI)
e
com
bebês
os
probleonde ficam
prematuros
— inclui angústia,
*míts resultantes do nascimento
•^sofrimento. esperança e muita alegria na hora da
"A
Valta.
partir de 19X0. o tratamento de prematu>ros deu um salto de qualidade e agora podemos
salvar bebês que antes morriam horas após o
LaAparto", afirma o diretor da Clinica Perinatal
>ranjeiras, Manoel de Carvalho.
» O percentual de bebês prematuros, que nascem
Vintes da 37J semana de gestação, foi de 7.5% do
í total de nascimentos nos hospitais públicos 110 ano
•passado, segundo a Secretaria Municipal de Saú•de. As quantidades variam de acordo com a maeternidade! Na Clinica Perinatal o número de bebês
Sprê-termo em 1995 foi maior, em torno de 11%.
•j
Quanto menor a idade, menores o peso e as
khances de sobrevivência do bebê. Uma criança
Anormal em geral nasce com mais de 2.5 quilos,
O menor
Jpeso muito superior ao dos prematuros.
o
Mores,
Alberto
«prematuro do Brasil, Carlos
SCarlão, nascido na Clinica Perinatal. pesava 375
ígramas. "H como tirar uma fruta verde do pé",
a neonatologista Christina Lins. chefe da
fcompara
'ntipe
médica do Centro de Prematuros do EstaRio de Janeiro (Ceperj), que funciona na
»
'¦Gata!do.
de Saúde São José.
*
dos prematuros e a imaturiI O maior problema
respiratório,
sistema
do
principalmente dos
>dade
semana de vida. o organis32J
da
Antes
{pulmões!
'pino não produz a substancia surfactante. um comjfplexo de proteínas e lipidios. que tem a função de
,*dar elasticidade ao pulmão. Por isso. a maioria
da
Jdos bebês prematuros desenvolve a sindrome
fiJoshua,
afetou
doença
hialina,
que
{membrana
do
Arantes
Edson
>iho' do ministro dos Esportes
•Nascimento, o Pele. que nasceu prematuro.
; Tecnologia — Mas o surfactante sintético,
{medicamento que e injetado no bebe através da
o aparelho
jtraquéia, possibilita que bebês sem
^respiratório completo sobrevivam. Outra lesão co»mum em prematuros, a hemorragia cerebral, proimaturo,
Jvocada por causa do sistema vascular
atualmeneficaz
mais
tratamento
um
tem
«também
•te. O ultra-som cerebral pode detectar o grau da
ri^ão e orientar o tipo de procedimento médico.
> -Clara. 3 anos. filha da atriz Leticia Sabatella e
5d<fator Ângelo Antônio, nasceu com 27 semanas e
yewe hemorragia cerebral, mas o organismo absorfveti o sangue e hoje ela não tem nenhuma seqüela.
^Clara hoje é uma menina normal e faz as mesmas
Jcoisas de uma criança que nasceu no tempo certo .
Wia Leticia.
» i)utro problema que afeta os prematuros é a
Jfra|ilidade da pele. que por ser muito fina. não
corpo. A hipotermia.
{mantém a temperatura do
{baixa temperatura que provoca a morte, está sen•Sdo tratada no Hospital Perinatal de Laranjeiras
'(com
um método inovador. Uma pele artificial,
é envolvida no corpo de
joita de tecido artificial,
e tem
ibebês com peso abaixo de 800 gramas
"Também
corpo.
Evitado a perda de calor do
Jaumeniamos a umidade da incubadora, que dimimui a perda de liquido do bebê", explica Manoel.
I A sobrevida dos bebês prematuros e dos pós¦termos, que nascem depois de 42 semanas de
cada vez. melhores com
gestação, tem perspectivas
"Cerca de 90% dos bebês
tratamentos.
novos
yis
•nascidos com peso entre um quilo e 1.5 quilo
na nossa maternidade", diz
J:onseguem sobreviver
de pesquisa do Instituto
do
departamento
chefe
jp
#;ernandes Figueiras (IFI-), José Maria de Andrafie Lopes. OIFF é um únicos hospitais públicos no
§tió que tem UTI neonatal e taxas de sobrevivenjia tão boas quanto às do serviço particular. Préser
Natal — Mas todos os problemas podem "As
velho
bom
e
o
com
pré-natal.
jninimizados
Idoenças maternas que causam o nascimento preInaturo ou depois do tempo, como hipertensão,
toxoplasmose, diabete, herpes e infecçòes
irinánas podem ser diasnosticadas no prè-natal e
ratadas", conta o diretor do Hospital de LaranÍubéola.
Jeiras. Outros fatores de risco são a idade materna
1 baixo de 18 ou acima de 35 anos e mães fumanjg
os
j Sabendo dos riscos de um parto prematuro,
a
para
procedimentos
jnódicos podem programar
um
corticóide,
de
a
aplicação
como
do
parto,
|i^a
"Este medicamento estiJi^tiinflamatório, na mãe.
jittila o amadurecimento do pulmão e previne a
tomorragia cerebral", diz Manoel.
com a chegada
í Diminuir a frustração dos pais
m filho com problemas também é outra vanta"Já sabíamos
que a Isabel iria
do pré-natal.
xr com onfalocelese (abertura da pele na rej do abdômen) e um cisto na cabeça, por causa
Yubéola que tive no começo da gestação , conta
tpresentante comercial Marilaine Costa, 36
». Como Marilaine e o pai de Isabel, Edson
„.nes, 39 anos, sabiam que a filha seria submeti__Ta uma operação para a reparação do defeito
-lego depois do nascimento, se prepararam para
]'uma dura rotina depois do nascimento.
Isabel está internada há um mês na UTI do
) Hospital de Laranjeiras e teve que ser submetida a
uma segunda cirurgia, para reparar uma cardiopaMia. Ainda não tem previsão de alta. Os pais
passam o dia inteiro no hospital, junto com a filha.
'"Nossos valores de vida mudam
quando vemos
um filho na UTI. Ficamos mais solidários", define
Edson.
•

4
m
*v.

êkd:
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neonatal
semma, è um dos 7.5% dos bebês prè-term>s beneficiados pelos avemços da Urologia
que está háítmwsna UTI do Ceperj e deve ter alta esta
,

Cuidados
acabam
receber

não
após

alta

Os cuidados especiais com os bebês
nascidos antes ou depois do tempo não
acabam quando a criança recebe alta.
Dependendo do grau de comprometimento dos órgãos, é justamente depois
de deixar o hospital que a parte mais
difícil começa. Cerca de um terço dos
bebês nascidos com menos de 24 semanas têm paralisia cerebral, um terço ficam cegos e 50% têm que freqüentar
escolas especiais, por causa de delicién"Devemos fazer
cias de aprendizagem.
um questionamento: mantemos a vida,
mas a que preço'.'", pergunta o neonatologista Manoel de Carvalho.
Só no ano passado, foram registrados pelo Ministério; da Saúde. 13 nul
casos de recém-nascidos com algum dano cerebral. A lesão no sistema nervoso
central é irreversível e geralmente acontece em conseqüência da asfixia em bebés nascidos depois do tempo normal de
gestação.
Muitas destas crianças só sobrevivem
graças á tecnologia das UTls neonatais.

"A hipertensão
pulmonar é causada pela oxigenação deficiente durante a gestaçào. Com o uso de óxido nitrico depois
do nascimento podemos aumentar a sobrevida da criança, mas o desenvolvimento fica comprometido", conta Manoel.
Em alguns casos, a vida do bebê só é
mantida através de respiradores ártificiais e as chances de melhora são minimas, mas mesmo assim opta-se por conlimiar o tratamento. A pequena Larissa.
há 4 meses na UTI da Clinica Perinatal,
tem distrofia muscular, uma doença rara e incurável em que os músculos dó
corpo não respondem aos estímulos.
Quando a Larissa nasceu falaram que
ela teria apenas algumas horas de vida e
já se passaram quatro meses. Ainda temos esperanças, falam Fátima e Renato
Verdolin. pais da menina.
A dificuldade de adaptação na sociedade é outro fator que deve ser levado
em conta. Em um estudo feito por-médico da Clinica Perinatal Laranjeiras com
crianças prematuras com idade entre 6 e
8 anos, mostrou que a falta de um serviço interdisciplinar de apoio á criança
ainda mais seu desenvolviprejudicou
"Muitas dessas crianças tinham
mento.
hiperatividade e a falta de assistência
causou prejuízo para elas", afirma o
médico.
Adriana Lorete

Pais
de

precisam

wry

orientação

psicológica
Quando estava no terceiro mês de
gravidez, a enfermeira Eliana Lisboa teve um descolamento da placenta. Era o
sinal de que a cegonha chegaria mais
cedo para ela. E entre o sexto e o sétimo
mês, sua filha Daniela nasceu, de parto
"Ê um susto desde o inicio.
normal.
Muda tudo que a gente tinha planejado
para a gravidez", conta. A pequena Daniela está há mais de três meses na UTI
do Ceperj. A menina, que nasceu com
"Ela
720 gramas, já está com 1.770.
nasceu tão cedo que a gente nem tinha
preparado o quarto em casa", lembra.
O sentimento de culpa é o maior
fantasma que atormenta os pais. enseus filhos estão na UTI neonaquanto
"Todos os
se queixam disso",
tal.
"Apais
conta Eliana.
gente fica remoendo se
não poderia ter protegido melhor a
criança para evitar que ela nascesse prematura", diz. O nascimento de um bebê
desestrutura completamente
prematuro "Existe
um abismo entre o
a família.
imaginário dos pais e a realidade depois
do nascimento e muitos não sabem como lidar com isso", explica o médico
Manoel de Carvalho. A separação dos
pais, casos de alcoolismo e descuido
com a aparência são algumas das conseqüências mais freqüentes.
Por isso. algumas maternidades. co-

Lu a não ficou com seqüelas da UTI
mo a Casa de Saúde São José e a Clinica
Perinatal Laranjeiras, tentar reconfortar
o casal oferecendo um serviço de apoio
psicológico, com "Areuniões entre os mèdicos e os pais.
gente troca idéias e
acaba partilhando aquela experiência. E
muito bom você saber que não está
sozinho", conta Eliana.
As reuniões com outros casais em
situação semelhante foram essenciais
para o bancário José Augusto Pires, o
Guto, e a jornalista Lúcia Abreu, pis
de Luca, que nasceu no sétimo mês e
ficou 40 dias na UTI.
Foram dias infernais para o casal.
"A
gente se revezava o tempo todo no

pulmões quando eles nao estão funciònando. Para os recém-nascidos, o eijüipamento evita que os pulmões fragtóis
sejam rompidos por uma pressão excessiva no bombeamento. 1
que pulmões
A idéia de produzir o equipamento
motivada pela dificuldade que o.pefoi
se rompam
diatra tinha nos atendimentos de emci>
I RANCISCO LEALI
géncia no hospital da Asa Sul de Brasilia. Na UTI. Jefferson tinha uma màr
—
nascifilhos
três
de
Pai
BRASÍLIA
quina de respiração artificial. Na sala'de
dos precocemente. o médico Jefferson
parto. não. Segundo o médico. 10% dus
Guimarães Resende inventou um equicrianças
nos
que nasciam no hospital precv
pamento simples que virou moda
um estimulo respiratório.
de
savarri
de
atencasos
Nos
hospitais de Brasília.
então, a idéia de criar uni
Surgiu,
bomvez
de
em
de
emergência,
dimento
equipamento que pudesse bombear oubcar oxigênio para os pulmões dos revengênio com pressão controlada e fosse
eém-nascidos usando uma bolsa de
da
cidade
portátil. Idealizado em 1990 pelo pediaL
tilação. boa parte dos médicos
tra. o protótipo do ressuscitador de fluaderiu ao novo equipamento produzido
xo continuo (CFR) ficou pronto em
por Jefferson Resende.
1992. Depois de procurar vários íabriA vantagem do equipamento é poder
sem que nenhum se interessasse
cantes
controlar a pressão com a qual o oxigéo próprio médico decidiu
idéia,
de
bolsa
a
pela
nio vai para os pulmões. Com
empresa para produzir seg
uma
montar
e
a
controle
pressão
ventilação, não há
invento. Conseguiu um financiamento
a
pode ser maior ou menor do que
do Banco Nacional de DesenvoivimqM
necessária para encher os pulmões, deEconômico e Social (BNDES) e con»ao
pendendo da força que o médico faz
uma pequena fábrica onde trabatruiu
apertar a bolsa de borracha.
—
sua mulher, um filho e mais dois
lham
brasiliense
A invenção do pediatra
funcionários. Hoje. já existem 400 CFRs
uma peça metálica com duas válvulas
"Em Brasília, toespalhados pelo pais.
é conectada a um tubo de oxigênio.
dos os hospitais tèm esse aparelho",
Com uma leve pressão do dedo polegar,
conta Jefferson Resende.
os
o médico manda o oxigênio para

Bomba

evita

hospital. Era horrível", lembra Guto.
os outros pais
Para ele, as reuniões com "A
gente conforam um grande alívio.
versava sobre nossas preocupações e até
saia junto para tomar um chope e desanuviar a cabeça", conta. Depois de tanto tempo dividindo a os meidos e preocupações, alguns pais se tornaram ami"A
gente se fala até hoje", diz.
gos.
conGuto enfatiza a importância do"Você
tato entre pais e filhos na UTI.
ama o filho antes de nascer. Mas esse
amor está permanentemente sendo alimentado depois. Os pais precisam estar
próximos sempre", diz o pai de Luca.
Por causa disso, os pais têm acesso
livre às UTls. Os próprios médicos e
enfermeiros estão começando a se acostumar com a presença quase constante
"A
dos pais.
gente deixa a equipe médica maluca. E impossível não ficar se
preocupando com cada luzinha que
acende, mesmo que seja com o filho dos
outros", conta Guto.
Bichinhos — Outra providência
dos hospitais é humanizar o local onde
os bebês ficam. Bichinhos de pelúcia,
desenhos e bilhetes são alguns presentes
dos
que os pais deixam na incubadora
"Aqui a
Perinatal.
filhos na Clinica
criança nunca fica nua e nós apagamos
as luzes centrais da UTI à noite, para
dar a sensação de tempo para as crianças", conta Manoel.
Na outra ponta do problema estão os
nem sempre
profissionais de saúde, que
"Às vezes, uma
sabem lidar com os pais.
pergunta aparentemente irrelevante é
importantíssima para os pais", diz
Christina Lins. neonatalista do Ceperj.

Recentemente, a UTI está recebendo os
avós das crianças prematuras.
"È importante sempre reafirmar pata
os pais que o bebê é da família e que está
aqui apenas provisoriamente", diz Adelaide. Ela conta que os pais têm urffe
sensação de impotência.
permanente
"Tentamos sempre lembrar aos
pais qjje
,,,
eles fizeram o possivel", conta.
Os psicólogos também lembram qye
os irmãos mais velhos dos prematuft$
ficar com algum sentimento^
podem "As
crianças de 3 a 4 anos tâpi
culpa.
uma fantasia muito forte. É comum qye
elas tenham, em algum momento, inv^
do irmão que vai nascer. E algura
acabam se sentindo responsáveis por
aquela confusão toda, mesmo que jmç
'jÊ
manifestem isso", conta a psicóloga.
importante que os irmãos mais velhos
também se sintam participantes",
Adelaide.
•-tr.
A ansiedade dos pais não termi®i
recabe
nem mesmo quando a criança
"Muitos
casa.
volta
pais
alta e
para
ficam inseguros. Alguns chegam a montar uma verdadeira UTI em casa, alugando aparelhos ou contratando en£or<meiras", explica a psicóloga. Há p«s
do filho,
que se revezam na vigilância
"Eles ficam
inclusive durante a noite.
exaustos e não deixam a criança dorS
mir". conta Adelaide.
"A
gente ficava em casa procurando
o medidor de oxigênio", lembra Rudoif
Reiter, pai de uma menina, que ficou éA
dias na UTI e hoje está com 4 ah«.
Rudoif é especialista em UTI: seu filfco
Andrey também nasceu prematuro eesrr
tá há três meses na incubadora.
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Memória

recuperada

eom

exercício

pode

através de associaçao
capacidade de concentração e lembrar de antigas informações,
m Técnica americana ajuda idosos a melhorar

;

^Com o passar dos anos, constantes esquecimentos começam a
if$?er parte do cotidiano de algumas pessoas. Mas o fantasma da
perda da memória, que aparece
junto com a velhice, agora já nào
assusta tanto. A geriatra Carla
Frohmüller trouxe para o Brasil o
\MMSStSSSSSG
programa de memória desenvolvidò pelo professor Jerome Yesava- DAS IQh AS 22h. TEL.: 325-3284
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Fala
DROGAS
Fumar maconha em casa
No sentido de querer proteDescobri que minha filha fuma
ela,
com
ger a filha, a mãe agiu de maneimaconha. Conversando
ra correta, porém ela deveria se
casa,
em
só
fumasse
papedi que
os efeitos
, ra evitar possíveis problemas com informar melhor sobre
afeta a
droga
Essa
maconha.
a policia. Gostaria de saber se a da
no
dificuldades
e
memória
Marta
gera
minha atitude foi correta.
aprendizagem,
de
que
processo
Ribeiro, RJ.
vai se refletir na escola. Além
¦ Quem responde é o psiquiadisso, a maconha aumenta a
tra Mário Biscaia. consultor do
da pessoa desenConselho Estadual de Entorpe- possibilidade
volver
quadro psicótico.
centes (Conen). c médico da CaA mãe deveria avaliar o grau
sa de Saúde Doutor Eiras:
uso da droga, pela filha. E
de
A atitude foi correta se consium maior esclarecinecessário
derarmos que ainda existe o remento.
possibilitar que a
para
ceio do usuário ser punido pelo
informações.
mais
filha
tenha
código penal vigente, e ser preso
a questão
temos
lado
um
Por
com posse de droga ilegal.
Quando a pessoa é pega portan- do código penal, e por outro a
do droga, deveria ser feita uma minimizaçào dos efeitos. A peranálise para saber se ela c apenas missão para que a filha fume em
um usuário ou se já se tornou casa. cria a possibilidade de futuros prejuízos a saúde.
dependente.
Sensações

do

Ecstasy

Como saber através da apa- diagnosticar seguramente.
Na realidade, a droga se evirência física se uma pessoa inpeRJ
dencia
riu Ecstasy? Alice Pereira.
por alterações comportaAtribui-se ao Ecstasy
é
o
mentais.
responde
psieólo1 Quem
dois efeitos 110 comda
Universobretudo
titular
e
go professor
sida d e Federal Fluminense portamento: diminuição dos
(liFF) Dalcy Ângelo Fontanive: bloqueios emocionais e sociais,
É muito difícil, quase impôs- causando euforia, aumento da
sivel. concluir apenas por dados sociabilidadb e capacidade de
aspectos fisiológi- empatia. motivo pelo qual esta
físicos ou por'pessoa
ingeriu Eis- droga circula circula cm festas
cos que uma
tasy. Nos casos de outras dro- cluljljers e boates.
O segundo eleito e o aumento
gas. as pistas são mais laceis: o
hálito alcoólico, o cheiro de ta- do apetite sexual. Sobre esta
baco, a hiperemia das conjunti- droga alguns dados adicionais: é
8! \as
(olhos vermelhos).
uma substância sintética, alueialteraO Ecstasy apresenta
nógena. comercializada em comrouçòes fisiológicas comuns a
primidos. ingerida geralmente
g
tras drogas, como arritimias car- com álcool. O uso continuo podiacas, hipertemia e aumento da de causar graves danos cereji»
ventilação pulmonar. Somente brais. | a overuose pode levar á
um exame médico e capa/ de morte.

CONSULTÓRIO
m,
Amiloidose familiar
raçao. pulmão, fígado, nervos
(tostaria de ter maiores infordenomina
doença
sobre
a
mações
periféricos e rins.
Esta doença se manifesta,
da amiloidose familiar. Adclcio
após os 60 anos. e somente 1%
Cirandis. R.I.
¦ Quem responde é o neurolo- dos casos ocorre em pessoas
mais novas. Os sintomas da
gista Fernando Pompeu hlho:
A amiloidose familiar, ou pri- doença são anemia, insuficiência
mária. é uma doença de causa cardíaca, fraqueza, falta de ar.
ainda desconhecida, e se caracte- desmaio, insuficiência renal, mari/a pelo depósito anormal da croglossi (língua grande) e neuproteína amilóide nos tecidos de ropatia periférica. O predomínio
vários órgãos. A concentração do depósito de amilóide vai deda proteína pode ocorrer no co- terminar o órgão afetado.
(.irlíis para esta H\âo devetn ser envadas para a I Jitona dc'»»i.(icncta do JORNr\l< IK) HK ASII.,
Ri» de Janeiro Ou pela Internet
Axctuda Brasil. 500. <> andar. São Cristóvão • Cl I' JW
citnciajh u lrip.com.hr
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e

problemas
emocionais
O modo como as pessoas se
comunicam está intimamente ligado a uma espécie de voz interior
que. segundo os pesquisadores,
reflete a esfera psíquica de cada
um. Através da fala, as pessoas
podem descobrir seus medos, ansiedades e vários outros tipos de
problemas. A fonoaudióloga Mônica Vale. professora do Instituto
Brasileiro de Medicina de Reabilitação (1BMR) desenvolveu um
trabalho onde o paciente vai além
dos exercícios técnicos para melhorar a fala.
Ouvir a própria voz. perceber a
postura corporal ao falar e entender o porquê de certas palavras
fazem parte da proposta da doutora Mònica, que usa os quatro
anos que freqüentou a Escola de
Psicanálise Letra Freudiana e as
como
aulas de expressão corporal"Existe
base para seu trabalho.
uma fala interior que está intimamente ligada ao lado afetivo e ás
experiências individuais. Essa fala
organiza as ações e o comportamento das pessoas podendo", explica a fonoaudióloga. Ela a afirma que as pessoas preciasam saber ouvir as duas falas — a interior e a exterior — para se
expressarem melhor.
Com o trabalho desenvolvido
por Mònica. além de pronunciar
melhor as palavras, o paciente
acaba vencendo o medo de falar
em determinadas situações, problema mais freqüente entre as
que procuram o tratapessoal "Eu
tive um paciente que
mento.
era gago. Mas a gagueira só o
atacava quando ele estava conversando com pessoas com as quais
não queria falar", conta a fonoaudiólòga.
"Tenho a sensação
Dicção —
que agora sou dona da minha
voz", afirma Alexandrina Sales,
que trabalhava com telemarketing
quando procurou a doutora Mònica. Alexandrina conta que. além
de corrigir o defeito que tinha de
dicção — trocava a letra r pelo /
—. descobriu que era um pouco
depressiva e ansiosa. Por isso. fa"Passei a
lava rápido.
perceber
detalhes da minha vida através
das coisas que eu falava. Isso foi
muito importante para que eu
passasse a me entender e falesse
melhor em público", conclui.
Segundo Mònica. os sentimentos também podem ser percebidos
ao se analisar a intensidade, o
ritmo, o volume e o tom (grave,
"O carimédio e agudo) da vozj
nho é caracterizado pelo prolongamento das sílabas tônicas, a intensidade fraca e o volume médio". di/.
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AJUDAM EMPRESAS A VENCER
NOS EUA E EUROPA.
E vão estar conversando com empresários brasileiros interessados.

SFMINARIOS INTERNACIONAIS
05 DEMOVEM BRO
Dr RIchardAndre
Presidenta da Proact Network - USA
Tema: Rompendo Paradigmas para o Surgimento
de Novos Negócios

06 DE NOVEMBRO
Dr. Emil Protic
Presidente da Macrolink - USA
Tema: Administração Estratégica - Como Conquistar |
Mercados em Momentos de Transformação.

OBJETIVO
Capaatar Empresas e Profissionais a enfrentar os desafios impostos
pela modernidade em mercados competitivos
Local de Realização / Investimento
Profissionais.
Estudantes:

Rio de Janeiro
R$290.00 por evento (até 20 de outubro)
RS 320,00 após esta data
RS 500,00 para inscrições em ambos os eventos
RS 210,00 por evento (até 30 de outubro )
Inclui: almoço, coffee-breaks, matenal e certificado
Informações e Inscrições
IPPE - Av. Presidente Wilson, 164-12° andar -Centro RJ.
Tel.: (021) 532-5473 Fax:(021)262-7282
E-mail: blcrio@centroin.com.br

Centro Cultural Cândido Mendes
Tel.: (021) 531-2000 R. 257 / 531-2393
Fax.: (021) 531-1588
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Grávida de seis meses, M.L. descobriu que estava infectada com o virus da Aids quando fez o pré-natal

Casada,

fiel,

e
grávida

do

vírus

da

Aids

portadora
¦

Casos de contaminaçào entre bebês aumentam por

causa

da confiança total em relacionamentos aparentemente seguros"
Hospital dos Servidores do listado, o infectologista Esaú Custodio João Filho. O problema é que
não passa pela cabeça das mulheres estarem contaminadas.
Uma pesquisa realizada pelo
médico em duas das maiores matemidades públicas do Rio de Janeiro mostrou que o número de
gestantes com Aids que não sabiam que estavam contaminadas
cresceu 200% em três anos. entre
1992 e 1995. O percentual de gestantes com o virus HIV passou de
"Por isso todas
0,9% para 2.7%.
as gestantes devem fa/er o teste
para Aids quando descobrirem
que estão grávidas, para evitai
Esaú.
possíveis itífécçôes", alerta
'empregadr
—
A
Fidelidade
doméstica M.L.. 27 anos, gravid;
de seis meses só descobriu que
estava com Aids quando foi fazei
o exame pré-natal da sua terceira
"Não tenho a menor
gravidez,
idéia de como me contaminei. Sou
casada há dois anos e não uso
camisinha com meu marido porque sou fiel", conta. O marido de
M.L. ainda está esperando o resultado do exame para confirmar
se está contaminado.
Agora, para diminuir as chances de contaminação do bebê.
M L. freqüenta o Programa de
Assistência Integral á Gestante
HIV Positiva, no Hospital dos

RAQUI-t. Al F ONSO
A cena está se tornando cada
vez mais freqüente. Mulheres gravidas procuram o hospital para
fazer o pré-natal é, ao fa/er os
exames de sangue de rotina, descobrem que estão com Aids. Surpresas, não têm idéia de como
contraíram o virus HIY'. já que a
maioria é casada, fiel e não usava
camisinha, pois pensava estar a
salvo da contaminação. Mal sabiam elas que justamente o grupo
do qual fazem parte — mulheres,
monogámicas. entre IX a 40 anos
— é o que mais esta sendo contaminado no Brasil.
A Organização Mundial de
Saúde (OMS) estima que no ano
2000 a proporção de mulheres e
homens contaminados será de um
para um. E o que é pior: o número da contaminaçào vertical, de
mãe para filho, também está aumentando. porque a maioria dessas mulheres está cm idade fértil.
No Brasil 30° o das mães contaminadas transmitem o virus para os
filhos, uma proporção semelhante
à da África.
"Mas
existem chances do bebê
não ser contaminado. Se a grávida tomar AZT na gestação, não
amamentar e tomar outros cuidados. o risco de contaminação diminui para 8%". explica o coordenador do Procrama de Aids do

Parceiro

traído

A dona de casa Luciana Vieira
de Souza, 27 anos, sabia como se
pegava Aids. Mas nunca usou camisinha com seus namorados, dese separou do primeiro
pois que "Os
homens não gostam
marido.
muito de transar com camisinha,
sabe como è", diz. Luciana pensava estar a salvo já que não fazia
parte dos grupos de risco. Quando começou o relacionamento
com o atual namorado, que é casado. não foi diferente. Luciana
ficou grávida e no exame prè-natal descobriu que estava com
"Não sei de
Aids.
quem peguei.
Acho que foi de um antigo namorado", acredita.
O namorado de Luciana não
"Dequer fazer o teste de HIV.
pois que eu descobri que estava
doente, passamos a usar camisinha às vezes", ressalva. O parceiro de Luciana também nâo usa
camisinha com a mulher, em casa.
"Ele diz
que se começar a usar
camisinha a mulher vai desconfiar
está sendo traída", argumenta.
O triângulo amoroso de Lúciasa já contabilizou cerca de três

é vítima

pessoas em situação de risco, incluindo a filha Raquel, que nasceu há três meses e ninguém sabe
se está contaminada. A história é
um dos exemplos clássicos de como a Aids não se restringe aos
antigos grupos de risco. As campanhas de prevenção, que aparentemente não estão surtindo efeito
sobre o novo público, esbarram
na delicada questão da fidelidade.
"As
pessoas com relacionamentos estáveis acreditam que
nâo precisam usar o preservativo,
se esquecendo que existe a infidelidade", afirma a consultora da
organização não governamental
(ONG) Pela Vidda, a socióloga
Cristina Câmara.
Desculpas — Cristina faz
parte do projeto Conscientização
das Mulheres sobre Aids. que ensina as formas de prevenção da
doença aos pacientes do Centro
Municipal de Saúde Manoel José
"Nas
converFerreira, no Catete.
sas com homens e mulheres cbservamos que cada grupo alega
desculpas diferentes para não usar

Servidores. Lá ela recebe medicamentos e informações de cwno
tratar o bebê após o nascimento.
Outras maternidades do Rio.
cerni o Hospital Clementino Raca. da Universidade Federal-do
Rio de Janeiro (UFRJ) e o Hosfiital Geral de Nova Iguaçu, tüfnbém fa/.em parte do programa
que. além de distribuir AZT e outros medicamentos, esclarece sqbre como proceder na hora do
"Se a mulher não conseguir
parto.
chegar até as maternidades otvde
se tratam, têm uma carta explicando para os médicos como proceder", di/ Esaú.
Os tipos de tratamentos para
mulheres e crianças serão o tema
'sobre
da Conferência internacional
infecçtTÍ pelo III I em mulheres c
crianças, que vai acontecer rr re
nos dias 25 e 26 de outubro.jio
Hotel Glória, no Rio. J!
Depois de seis meses já é prtsível saber se o bebê foi infectado
ou não. "Muitascrianças recebfcm
os anticorpos da mãe e os prinjei>'
ros exames dão positivo
Aids". conta o infectologista. i!e
explica que. á medida que o siitema imunológico do bebê vau'se
formando, estes anticorpos $0
sendo expulsos do organ 'tmj, e
por isso são necessários váiifs
exames para confirmar se râilmente a criança foi contaminada.

da

doença

o preservativo, mesmo sabeijdo
•;
dos riscos", conta.
Entre as mulheres, a confiiftça
nos parceiros e a falta de diál<&o
para exigir o uso da camisinha
são as afirmações mais freqüpi"Muitas mulheres dizem
tes.
gíie
os parceiros nâo querem usar. e
elas acabam concordando", cofcta
a socióloga.
' ¦!
A alegação mais comum cijtre
os homens é a velha desculptfjde
transar de camisinha significa
que
"chupar bala com
papel". A"éamisinha. segundo eles. é reservada
às relações fora do casameino.
"Mas surge um impasse. Os.
jiomens dizem que. se as espq^as
descobrirem uma camisinha;pa
carteira, vão desconfiar. Por isso.
a maioria acaba não usando mçsmo", constatou Cristina.
j;
Para discutir novas forma^jde
prevenção da Aids. a ONG Ççla
Vidda organizou o Encontro iiacional Je Pessoas Vivendo â!>m
HlVe Aids.entre lOe 13deo$jtubro. no Hotel Rio's Presidenta»no
Centro.
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fm Médicos americanos ensinarão novos tratamentos no Brasil
sos sobre transplantes de ilhotas
ras. nutricionistas e clínicos geCLÁUDIO CORDOV1L
de Langerhans (tecidos produtorais. É a primeira vez que a Escola
braside
res de insulina no organismo), en5
milhões
um
dos
Metade
de Medicina de Harvard firma
ignofoque multidisciplinar no tratade
diabete
mèsofrem
sociedade
leiros que
convênio com uma
'ra
doença.
mento da diabete e impacto clinida
de
é
um
em
brasileira
portadora
dica
projeto
que
co das insulinas análogas, que
Uma das causas desse problema,
educação continuada. O simpósio
forma aprovadas em agosto pelo
na avaliação da Sociedade Brasiocorre no mês das comemorações
FDA. agência americana que
o
defasado
inè
da
Diabete,
preleira de
dos 75 anos da descoberta
drogas e alimentos.
controla
Canadá.
de
médicos
no
para
generalistas
sulina, em Toronto,
paro
Para democratizar conhecidiagnosticar precocemente a dia"O
Brasil tem
Objetivos —
mentos sobre diabete entre os leibete. A doença pode causar sérias
número
endocrinologistas.
1.S00
e
longo
médio
a
complicações,
gos. o simpósio e seus desdobrainsuficiente para tratar de todos
memde
mentos consumirão USS 1.5 miamputação
como
prazo,
os diabéticos. Os clínicos gerais
llião. Tudo em nome da educação
bros inferiores, insuficiência renal
não
de pacientes, médicos e das autoque poderiam nos auxiliar
e cegueira.
ridades públicas. Em um Brasil
possuem conhecimentos atualizaUm estudo recente conduzido
dos sobre tratamento e prevenção
pobre em estatísticas, o custo sopela endocrinologista Ethel Rejacomplicações da diabete", exdas
ciai da diabete sequer é vislumne Spichle. realizado no Rio de
"Estamos tentando, com
Antonio
o
endocrinologista
brado.
plica
Janeiro para a Secretaria Estadual
da
este projeto, introduzir no Brasil
Roberto Chacra. presidente
de Saúde, verificou que a diabete
Diabete.
de
Brasileira
o conceito de economia em saúde.
Sociedade
è a segunda maior causa de am"Este
uma
como
surgiu
A prevenção da diabete custa meprograma
putaçòcs de membros inferiores
conhecitransferir
de
nos do que o tratamento das commaneira
(20.9%). só perdendo para a insuo cliespecialista
do
para
mentos
plicações. como aplicação de laser
ficiência vascular (65%).
e
outros
na retina. hemodiálise e amputanico geral
profissionais,
Preocupados com o problema.
de forma a criar no Brasil a figura
çòes". afirma Chacra.
•i Sociedade Brasileira de DiabeDados do Data-SUS do Rio
do educador em diabete", conta o
tes, a Harvard Medicai Internarevelam
médico.
que os gastos do tratational e o Centro de Diabete Josde
complicações da doença
mento
em
apresentado
O curso será
lin, de Boston, estão promovendo
eqüivalem ao vasemana
uma
em
disseminado
será
e
capitais
nove
neste fim de semana no Hotel Melor necessário para realizar o
pelo interior através da atuaçao
cm São Paulo, um simpósio
acompanhamento ambulatorial
de agentes multiplicadores. Seis
^iwhre avanços em diabetes, destide seis pacientes por um ano.
curcientistas de Harvard darão
a enfermeijjjjj^gdo principalmente

insulina

salvou

A descoberta da insulina há 75
anos em Toronto, no Canadá,
lembrada hoje com a abertura do
simpósio Celebrando ii descoberta
do insulina nesta mesma cidade,
remindo os 500 mais respeitados
pesquisadores mundiais da diabete. representou a diferença entre a
vida e a morte. Antes da desçoberta da substância, crianças e jovens robustos, no ápice de sua
força produtiva, morriam poucas
.. semanas depois do diagnóstico,
numa história que se repelia desde
pa anos 30 da Era Cristã.
,.,u Sir Erederick Banting, Charles
.Bçst. James Colhp e J.J.R. Ma()içL,eod equiparam-se a Pasteur. in...WOior da penieilina. nas palavras
de LeClerque. um importante cirurgião da época. Para ele. rele-

milhares

"a insulina
rindo-se a Banting.
atesta a fertilidade do gênio de um
homem que é tão modesto quanto
admirável".
A comunidade científica começa a prestar hoje tributo a Bantine. Best. MacLeod e Collip. Até
quarta-feira, especialistas discutirào a genética e a imunologia da
diabete, o desenvolvimento de novas terapias insulinicas e a fisiopatologia da doença.
A imprensa da época da desço"Uma
berta maravilhava-se.
criança em estado de coma diabético, quase ás portas da morte,
praticamente ressuscitou"Ona Unirnétoversidade de Alberta".
do de tratar a diabete com insulina mostrou maravilhosos resultados no caso de Miss Eli/abeth

de

vidas
PREÇOS DO PflSSflOO. PflGflHiNTBS NO FUTURO.

Highes. 15 anos. filha de Charles
Evans Highes. secretário de Estado dos Estados Unidos".
Bill Banting. filho do cientista,
recorda em carta escrita em 1974:
"Ele recebia cartas de
gratidão de
milhares de crianças e as lia com
lagrimas nos olhos. Ele sabia que
a insulina não era uma cura".
"Como antes da insulina a diabete não tinha tratamento, o que
se fazia era uma restrição alimentar absurda para não deixar a glicose subir. O resultado era que as
pessoas morriam desnutridas e tuberculosas. sem antibióticos", esclarece o médico Antonio Roberto Chacra. Por sua descoberta.
Banting ganhou o Nobel de Medicina. que partilhou com
Best.(C.C)
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Caderno de
Esportes

Os prejuízos causados pelo Miçamento de detritos domésticos o
industriais em rios. lagos e lagoapodem ser reduzidos com métoiiSos
naturais, tsse é o resultado de qm
um estudo nas lagoas lboacica. Ca
biúnas. Comprida e Carapebús do
município de Macaé. leito pelo profcssor Francisco Assis Estevís.
coordenador do projeto Ecologia
de Lagoas Costeiras (EeolagoaM
dentro de um convênio da Univèrsidade Federal do Rio de Janeyc
(UFRJ)ea Petrobrás. <
A equipe liderada pelo professei
desenvolveu um projeto de criaçiu
de uma estação natural de traiamento de esgoto. O principal caija
que leva os esgotos á lagoa Imbuacica é colonizado por plantas aqüaticas como a taboa e o aguaóè
Essas espécies atuam como um Viltro onde o esgoto é depuraih
"Nossa intenção é desenvolver njanuais e distribuí-los", diz Esteves*
Segundo o estudo, as plantja>
aquáticas são capazes de reduzir qm
até 98% a capacidade de poluiçfio
dos esgotos que são lançados em
"É
lboacica.
preciso conhecer Jas
fioridas não iibSe
estão
plantas.
sorvem tanto, então é preciso rejtirá-las e deixar as novas crescerem",
i
ressalta Esteves.

s / > <""'fuu i/< is I situ

Esietâs desenvolvi'um projeto para

água

lagoas

de

diabete

a

pode

sabem

o
04X

11 IGUAIS

Wrmg

S/ENTBADA
S/ENTBADAl

ML-

c^rr^i

-jM

-4
DISQUE
•T
1B
585-4545

mais

informação

para

você!

AGORA OS LEITORES E ASSINAM TES DO JORNAL DO BRASIL
TÊM ACESSO A TODOS OS SERVIÇOS DA CIDADE PELO TELEFONE.
O DISQUE JB
É UM SERVIÇO DE INHORMAÇÒES GRATUI IO. SI NDO COBRADO
APENAS DO USUÁRIO O PULSO DA LIGAÇÃO TELEFÔNICA.

w
tNSTRUC&ES »/-' ÍJSO
m AÚDI
I ) I.iguc tzrj'»tis SKS-4S45
Ouça as instruções.
HHIMl-IKOS SdCOKKOS
111- llfinurrugui
2) lim seguida, disque o número do
C íhho*
I I 2 - I .cs/les nos
ctSdigo ilo serviço cjtie voefi c|iicr ouvir.
I 13 - Pitrada C 'ardfaca
7-«/v m
I 14 - Atoque Cardíaco
I I 5 - Corpo* F.stranhos
CTertifique-se de que o número do
I lf> - Mordidas de Cachorro
ccSdi^io escolhido está correto.
HOSPITAIS
Quando ouvir a gravaçflo CODIOO
151
- ll.ispiuiis tlu Kcde Húbllcu (Ccnlto)
EHKAI30. disque novamente tlevi»«nr.
152 - Hospitais du Rcdi- 1'rtblli.u (Ziinu Norte)
número por número, pura nrto orrtir.
I 33 - Mosplluis P.Ululélrlco»
Se vocC nAo conseguir completar
134 - l<o»pitMl« l<npcc(nli7iulos
ti ligaç.lo com o telefone dc disco,
15» - Hospitais da Kfilí Pública (/"nu Sul)
tente novamente e devagar ou ligue
um aparelho de teclas.

f,íl

-íi

II
"IT

LIWNT*CÀO
2II - Restaurante* Japoneses
21 2 - Restaurantes a Quilo
21 3 - Bares
214 - Novidades cm Bares
215 - Bares Tradicionais
225 - Pizzarias da Zona Sul
226 - Pizzarias da Zona Norte
!S!
227 - Farmácias 24 horas (Zona Norte)
4 I I - F.stradas
413- - Praias
414 Supermercado* 24 horas
41 7 - Cc»mlurh
41 R - Bancas de Jornais
419 - f-"arnukcios 24 horas (Zona Sul)
611 - Rio Sul - Serviços
RI 8 - Chaveiros 24 horas
REVESTIMENTOS CERÂMICOS
311 - ciírAVUCA portobf.LU»
F. EVENTOS
FEIRA
121 - Cn«n cor **0

I
I

I IBUAIS
IGUAIS

S/1NTBAPA
S/1NTBADA

1«) 10.11.96
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Acrobarcos
Ponte Aérea
Barcas fNitertSi)
Barcas (Paquetá)
Barcas (Ribeira)
Bnrca-s (Ilha Ornnde)

SUPER PROMOÇÃO DE LAMBRIS
10x2,10-21,00
CEDRO SECO EXPORTAÇÃO 10x1 cm
MOGNO SECO EXPORTAÇÃO 10x1 cm 10x3,00-30,00
IPÊ EXTRA 1a 10x1 cm 10x2,40-24,00

1«) 10.01.97
2a) 10.02.97

Nós tachamos
BrasH comaqtMUdMta.
VSRONA UNHA
SALVADOR
UNHA COLONIAL
SXTOMA SXTSRNA
10x4,«40, 10x8=80,

711 - Jogos do Campeonato Brasileiro
712 - Ranking do Surf"
Kl I - Titulo de V-:ieitor
MI2 -- Carteira de Motorista
HI 3 Pu«*«u»por1e
Ml4 - Carteira de Identidade
HI6 - CIC
H1 7 - Carteira de Trabalho

| A

VISTA

MTKRNAKWC
10x3,*30,

|
DESCONTO
COM 10%

MTSRNASWC
10x6=60,

wlico
l-lstado
821 - Pagumcnto dos Pensionistus doFstadual
H25 - Pugnmcnto do I-uncionalismo
^

I ¦¦ ¦»»ow Own
«#| I - Polícias e Bomhcirt»s
e I iRht
912 • Ocfesa Civil. C*«>mlurh. (!cgAtendimento
«>13 - flelegacias da Mulher, de
ao Turista e Oivisfto Anti-SeqUestro
914 . Oefesa do Consumidor. Procnn e Sunah
VI5 • PlantAo Rodoviário
916 • Juizado de Pequenas Causas e Juizado de
Menores
91 7 - Táxis

Bom gosto em
s/CENTRO

42 l
422
423
424
425
426

JANELA SÓ VIDROS
'
PORTA BALCÃO COLONIAL
ARCO OU RETA
ARCO OU RETA
1,20x2,10 IMBIMA..10x29,*290, 1,40*1,20 IMBUIA...10x12,=120,
1,40*2,10 IMBUA..10*35,«350, 1^0*U0 IMBUIA...10x17 ,X170,
2.00*1.10 IMBUIA...10x23,=230,
JANELA COLONIAL
TEMOS TOOAS AS MEDIDAS
ARCO OU RETA
1,20*1.20 IMBWA..10X15,=150,
1,40*1,20 IMBUIA_10x19,«190,
TtMO» TOPA* M MCDtOAS

2IH
219
222
22 3
224

•
-

listreins nos Cinema*
Filme* Ket-omcmlnüiii
F.str*5ius no Teatro
t»cva«« RecomcndíulH-i
Shiiw* «l«» l"»m ilc Scmnni»

585-4164 e 585-4134.
Informações sobre comercialização deste serviço, entrar em contato com os telefones

madeiras.
r—:
SÃOGONÇALO

(021) 532-4000
JACAREPAGUÁ

MÉIER (Norteshopping)

(021) 423-4000

(021) 269-4000

â.

(021)712-0088 JJ
"
OMlAOOCVENOA EXTERNA toa NE__Ç|
(021) 532-9000

j

DOMINGO, 6 DE OUTUBRO DE 1996'

JORNAL DO BRASIL

Cidade

Os

esquecidos

de obras e melhorias ij
na Zona Suburbana, alguns bairros da região não têm perspectiva
m Apesar dos investimentos da prefeitura
tura nos últimos dois anos nestes três esquecidos bairros sào:,
Ali, uma simples linha férrea pode marcar a diferença entre os
PAULO MUSSOI
instalavã
insignificantes. E as justificativas oficiais para o esquecimento;
a
espera
e
pela
investimentos pesados em obras públicas
"É
"Moro há 50 anos
O periodo dc transformações urbanas que o Rio vive hoje
um bairro muito;
regiões chegam às raias da contradição:
dessas
de postes nas calçadas ou asfalto nas ruas.
çào
a
também tem seus injustiçados. As milhares de obras que prefeituinsignificante,
e
nós
temos
outras
Dari
prioridades'Y
pequeno, quase
no bairro mais esquecido do Rio', reclama o aposentado
anos não tiraram do
fa espalhou pela cidade nos últimos quatro
afirma o subprefeito do Grande Méier, Rodrigo Bethlen, sobre!,
Amanso, morador há 62 anos de Tomás Coelho, um dos subúrbios
ostracismo alguns bairros que há muito tempo não têm noticia de
menos contemplados com obras da prefeitura nos últimos quatro
Tomás Coelho, que fica na sua jurisdição. O bairro, contudo, é oi',
sucessivas administrações
Intervenções públicas. Esquecidos por
anos. Junto com seus vizinhos Cavalcanti e Engenheiro Leal,
terceiro maior da 12a Região Administrativa (Inhaúma). Com seus:i
t
municipais, eles já se acostumaram a ver a banda do desenvolviTomás Coelho assiste de camarote os investimentos em bairros
25 mil moradores e 2 km: de área, é maior e mais populoso, por.!
hiento passar diante dc seus olhos. E, de acordo com um levantaverdadeiCascadura,
e
também muito próximos, como Madureira
exemplo, que Del Castilho, agraciado nos últimos dois anos com 12> >
mento feito pelo JORNAL DO BRASIL junto à Secretaria Municiros concentradores dc comércio, indústrias c, nos últimos quatro
Suburbana
subprefeituras da cidade, e na Zona
novas iluminações públicas, 15 ruas asfaltadas e um programa do'
pai de Obras e às
anos, obras.
i.
urbanizados e outros
maciçamente
bairros
entre
contraste
o
que
j •
urbanização do projeto Favela-Bairro.
os registros de obras da prefeilevantamento,
com
o
acordo
De
tompletamente abandonados é maior.
'
I
Marco Terranova
CAVALCANTI

TOMAS COELHO
Buracos
i
são
I'

tão

na

rua

Área

antigos

vira

têm nome
ru
que
Assim como os bairros agraciados pelo
projeto Rio Cidade, Tomás Coelho, na
Zona Suburbana, também tem um marco
urbanístico na sua entrada. Trata-se de um
pitar em homenagem a São Cosme e São
Damião, que todos os anos. entre os meses
de setembro e outubro, recebe oferendas
tios moradores. O altar, de azulejos brancos e com imagens dos dois santos protegidas por grades, existe há tanto tempo que
'os moradores
já não lembram mais a data
ide sua construção. Da mesma forma, o
buraco de dois metros de largura e um de
cm frente ao marprofundidade no asfalto
anos. O temincontáveis
há
jeo já perdura
"Dos
nome:
tem
o
buraco
é
tanto
que
po
santos".
¦ Assim è Tomás Coelho: os buracos sào
:velhos conhecidos do povo, e tèm nome. O
"insignificante", segundo o subpre!bairro
•feito do Grande Méier. Rodrigo Bethlen,
'qonta com 25 mil habitantes, 34 ruas, uma
'praça
e nenhuma esperança de um dia se
Equiparar a vizinhos dc sorte como lnhaúijia e Jacaré, que sofreram centenas de
[intervenções da prefeitura recentemente.
.Nos últimos dois anos, Tomás Coelho re'çebeu nada mais que uma ou outra nova
"Esse
^iluminação por parte da prefeitura.
lugar é esquecido pelos deuses e pelos hoipiens", exagera o eletricista aposentado
vida
|Dan Amanso da Fonseca, 6H anos de
,e de bairro.
i Mas a professora primária Cátia Apare'cida Januzzi Lemos, de 29 anos, concorda.
lA Rua Manuel Ferreira, onde mora, é um
irmlnso lamaçal esburacado, com bueiros
'abertos e valas de esgoto a céu aberto, mas
pela prefeitura há
[consta como asfaltada
"Tiraram
o asfalto na
imais de vinte anos.
'administração
fazer uma
para
passada
seguinte,
No
de
saneamento.
governo
[obra
idesisitiram do projeto. E esqueceram de
'recolocar o asfalto", lamenta Cátia.

de

ruína

apenas
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Em 1988, o então governador Moreira
Franco inaugurava, no centro do subúrbio de Cavalcanti, a Praça Antero dc Souza, em homenagem a um velho sambista,
antigo morador do lugar. Na praça, além
de uma quadra de esportes, havia mesas
de pingue-pongue, churrasqueiras, parque
infantil e dezenas de mesas para jogos.
Hoje, oito anos depois, quase nada resta
de pé, c o mato toma conta do que sobrou.
Até a placa dc bronze em homenagem ao
velho sambista — conterrâneo do técnico
Jair Pereira e do candidato Sérgio Cabral
Filho — foi roubada.
Antes de ser destruída, a praça era uma
das poucas lembranças de intervenções do
"Mesmo
poder público em Cavalcanti.
assim, foi jogo político. Construíram, mas
não mantiveram. Não colocaram iluminaçào e, em pouco tempo, o lugar foi tomado por traficantes e mendigos. Dai a destruiçâo", denuncia o cozinheiro c morador Mauro de Souza Gonzaga. Neto do
sambista homenageado, Mauro se entris-

"Não'
tece com a atual visão da praça.
tenho mais onde ensinar meus quatro fi-|j
lhos a jogar futebol", diz, entristecido,
j
Nos últimos dois anos, a prefeitura;!
iluminou 20 ruas e um conjunto habita-'
cional, reformou uma praça e pavimentou!
uma rua cm Cavalcanti. Muito pouco pa-í;
ra um bairro com quase 35 mil habitantes:1
"Temos consciência de
que ainda falt^,
muita coisa a ser feita por lá. É uma áre^.
muito carente", reconhece a subprefeita!
de Madureira. Pavuna e adjacências, Sueli [
Tardelli, responsável pelo bairro. Há pelei:
menos quatro anos, Cavalcanti sofre tanii|
bém com as inundações do Rio fariajf
Timbó, que cruza o local. Apesar de |ind I:
— quase um i •!
pequeno naquele trecho
—
.
esiá
completamente
o rio
rego
_'
i
do por lixo e entulho, apesar dc >.•
como canalizado pela Superintendi
Estadual de Rios e Lagoas.
OS NÚMEROS DO BAIRRO
Área: 1,9 km:
Habitantes: 15 mil
Ruas: 44
Praças: 1
Mercados: 3
Obras da prefeitura nos últimos
dois anos: 22
Fonto Prefeitura
Marco Terranovfo
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•! OS NÜMEROS DO BAIRRO
'
1
[Área: 2,lK.m quadrado
.Habitantes: 25 mil
'Ruas: 34
I Praças: I
, Mercados: 3
'Obras da prefeitura nos últimos
'dois anos: 3
I
i Fonte Prefeitura

'Jnvrmt
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loi
ipara'io
retirado para obras saneamento.nàioJoi
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asfãlt^u^uaManuel Ferreira,
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trecho ito Faria Titnbd em Cavalcmti esta canahzado
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Marco Terranov»
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Lea
de
dc Enxenhciro
Eiigcnhciro Leal
moradores
/wra fazer compras em Cascadura. como outros
Mônica. com o

lembra

de

região

administra
que
Até a subprefeita de Madureira, Pavuna
e adjacências, Sueli Tardelli, demorou a
lembrar-se da existência do subúrbio de
bairros sob
Engenheiro Leal, um dos 32 "Engenheiro
direta.
sua responsabilidade
Leal... tem certeza que esse bairro pertence
á minha jurisdição?", perguntou, antes de
reconhecer o lapso, mais um significativo
sintoma do esquecimento oficial a respeito
do bairro que, apesar de pequeno, consta
do mapa carioca há quase 100 anos.
Engenheiro Leal pode ser mesmo considerado o emblema dos subúrbios esquecidos da cidade: não tem escola, não tem
farmácia, não tem mercado. Para se comprar um quilo de carne, è preciso procurar
um açougue em Cascadura, do outro lado
da linha férrea. E até nisso os moradores
sofrem. Sem passarela, sào obrigados a
atravessar pelos trilhos, através de um buraco aberto a marretadas por eles próprios.
Obras? Muito poucas. Nos últimos dois
anos. uma única rua foi asfaltada e apenas

"Aqi)i
10 novos pontos dc luz instalados.
ninguém sai dc noite. A escuridão assustji
demais e já estamos cansados de nos deparar com cadáver na beira dos trilhos", diza
aposentada Juraci Fernandes Fallet. de á)
anos, uma das mais antigas moradoras di)
local. O lixo também é outro problema. A
própria linha do trem e um terreno baldai
que há mais de uma década espera a conv
servem
trução de uma praça já projetada
"Esse é o mai<jr
de depósito ao ar livre.
problema daqui. Nas noites mais quente*,
o lixo atrai tantos mosquitos que ninguém
dorme sem um ventilador", diz Lurdéj<
!
Dias de Abreu, de 62 anos.
engenheiro^,
um
dos
foi
Leal
tempo.
Em
que ajudou a construir a Estrada de Fenò
da Central do Brasil, no inicio do século,^
deu nome à extinta estação de trem que.
por sua vez. deu nome ao bairro.
ii
OS HOMEROS PO BAIRROií
,\rea: 0,74 km quadrado
Habitantes: 6 mil
Ruas: 26
Praças: 1
Mercados: 0
Obras da prefeitura nos últimos
dois anos: 11
Fonte: Prefeitura

JORNAL DO BRASIL
DOMINGO, 6 DE OUTUBRO DE 1996

O

Multi

Cobre

exames,

e

consultas

ainda

os

inclusive

gravidez

e

rede referenciada
tem Multi Top conta com excelente
de alto

í
1
J
J í*>
i

hospitalar,

internação

para

inclusive

UTI,

em

nem

e

implantes

proteção.

cirurgias

e

transplantes

E o melhor:

desde

grande

porte.

órgãos.

Quem

de
de

há

não

de dias

limite

acidentes pessoais.

carência para

Top

Multi

Escolha

Garante

clínicas e laboratórios

hospitais,

de médicos,

livre escolha.

opção pela

da

além

o país,

todo

em

nível,

internações

até

quimioterapia,

ampla

quer

quem

para

sofisticados,

mais

radio

e parto,

certa

medida

na

saúde

seguro

o

é

Top

29
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sinta-se

c

a
*
ionu

Multi

•ir
.i

protegido

Você fica

cercado

de cuidados,

para

evento

inclusive Aids
Cirurgia

plástica

de doenças
Cirurgia

neoplásicas

de menos

de

18 anos

Um elenco de coberturas e serviços

internado,

COBERTURA

Cirurgia

miopia

para

Fisioterapia
Cirurgia

inseminação

e lente

cura

Bradesco,
Como todos os segurados do Saúde

constantes

de esterilidade,

para

ainda

Sucursais,

iii i
• i v<
..n

em qualquer

artificial

displasia

mamaria

não

tem

um

A excelente rede de hospitais

e outras

Concessionárias

Seguro

SEMPRE

QUALIDADE

Saúde
ou

Autorizadas

Bradesco,
ligue

procure

grátis

com a

também

Gávea,

você

lista de medicamentos,

da

loja da Rede Drogasmil.

exceto

agora

Se

você

de mil remédios
conta com 30% de desconto em mais

Tratamento esclerosante de varizes
Cirurgia

i i\
JÍTTI

NA REDE DROGASMIL

intra-ocular

por doença

para

no

DESCONTOS EM MEDICAMENTOS*

diálise peritoneal e imunoterapia

Hemodiálise,

de ordem pessoal,

•Mil
.K

adicional)
(mediante pagamento
Tratamento
crônicas
para doenças
marcapasso

outros serviços

acidentes,

Brasil e no exterior.

OPCIONAL

Próteses,

como

JUI
*<srn

em caso de

e aguda,

de doença súbita

manifestação
bem

|

de até 24

PESSOAL SAÚDE BRADESCO

ASSISTÊNCIA

hospitalar para

coberturas

dentre outras

de

un
h».

e acomodação

acompanhante

do titular decorrente

o cônjuge, filhos solteiros

coberto,

de fimose

•Alimentação

TODA A FAMÍLIA

continuai ão
anos e filhos inválidos de qualquer idade
sem pagar nada.
a utilizar o seguro por mais 5 anos,

decorrente

restauradora

tem:

Em caso de falecimento

infecto-contagiosas,

doenças

ainda

PROTEÇÃO PARA

OUTRAS GARANTIAS BÁSICAS
Tratamento

pois

e a Clínica

uma

Sorocaba,

São

Vicente,

na

em Botafogo.

nossas

de

0800-218466,

Clínica

conta

referenciados

para

•Ml
••

a

Seguros efaça o seguro saúde
USE - Unidade de Serviços Especiais da Bradesco
se adapta às suas condições e necessidades.
que mais

Com um Saúde Bradesco,

médico-hospitalar.
você vai ter o que há de mais moderno em assistência
/'SI
M.

* Beneficio inicialmente disponível na Cidade do Rio de Janeiro.

SAÚDE

BRADESCO.
Consulte

A MELHOR

sempre

o seu

OPÇÃO

corretor.

EM SEGURO

É mais

seguro.

SAÚDE.

\
L——
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CIDADE
Adriana Caldas/26.11.95

Batalha

do

{Vestibular
*

97

hoje
jcomeça
vão ter
9 Provas de Português e Redação
nas principais universidades
peso maior
principalmente nos cursos mais
GABRIELA GOULART E
concorridos, como Odontologia.
VlONA BITTENCOURT
Direito. Jornalismo. Publicidade e
• Alivio para uns. desespero para
VeslibuPropaganda. Informática —. não
tnitros. Queiram ou não. o
10
—
entre
10
há fórmulas prontas para ter sucesbicho-papào para
lar
cursidos
e
so garantido. Para os coordenadoGrau
2"
do
estudantes
—
Neste
do
res acadêmicos dos concursos, o
cara
na
está
gol.
Jlhos
mais
o
nao
é
chutar
estudante
especifico,
que não acumulou cojcaso
vantagem
durante a vida escolar
Leva
nhecimentos
quem
aconselhável.
"Queremos
estudo
de
regular
larga em desvantagem.
leve um ritmo
'durante
o ano. leu jornais e revisum aluno com potencial a ser dede
concurcom
treinou
senvolvido dentro da universidade.
provas
ias.
^IShb
*
'Hp?5
Wk
'SOS passados, deu atenção também £ uni processo que começa na alfa
carbetizaçào
da
e não dá para mudar un:
as matérias não especificas
|mB
^gNj|t.v*
¦
HKi^*
'*'
V
ifeira que escolheu e. principalmen- quadro desfavorável em apenas um ^jsl
ino de estudos. Além disso, mais
ie, não perdeu a calma na reta final. anc
e claro, sem contar uma boa
que fórmulas decoradas, estimulaose de sorte. Afinal, nessa hora
mos a capacidade de análise critiingucm é cético.
ca", disse o coordenador acadêmi*\Para alguns, a batalha começa co da UFRJ. Clóvis Dottori.
&oje. com a prova de habilidade
Assim, para quem sonha em freEspecifica para os cursos de Arquia Ilha do Fundão, uma
qüentar
•: Urbanismo, Desenho Injietura
responder às pergundica
é
nunca
Jdustrial. Artes Ambientais e Céni- tas discursivas da prova sem refletir
.tpas, Escultura. Gravura, Artes sob todos os ângulos. "Não há
•Plásticas. Desenho e Música da
de resposta imediata. QueUniversidade Federal do Rio de Ja- questão
remos
que o aluno pense, reflita e
Sieiro (UFRJ). Além de sorte, hojé é
acrescenta o professor.
critique",
flbreciso ter jeito para a coisa.
linha,
concentração e bom
Nessa
» Guerra — Mas não há batalha
apontam ritmo regular de estudo e concentração como os melhores caminhos para um bom rendimento nas provas
desempenho na prova de Redação e Difètõn^osprincipais cursos
jjue se compare á guerra travada de Lingua Portuguesa são fundajpelos alunos que pretendem ingres- mentais.
9 HAIO-X DA» UIHVBaiMDE»
jar no curso de Medicina. Há 20
Redação — A Pontifícia Unié a mais procurada
a
carreira
Iinos.
"no
Provas: 4 e 6 12 (Ia etapa) é 20 12
versidade Católica do Rio (PUCInscrições encerradas
Vestibular, principalmente nas
Local: Rua Marquês de São VicenInscrições abertas:
seus
modificou
exemplo,
Rio),
UFF
olereetapa)
1
(717-8270)
por
(2a
UERJ (587-7907)
te. Gávea
universidades públicas, que
•tem os melhores cursos. Para en- critérios de avaliação para o Vesti- Inscrição: até 8 10
encerrada
cênicas
c
de
habilidade
Teste
Inscrição:
(artes
Taxa: RS 75
bular 97: a prova de Português pasvagas: 3.520
de
;jrar na Universidade Federal do
Número
música): 10 a 27 12
Número de vagas: 2.420
sou a ter peso 2 para todas as car- Locais: agências do Banerj
:jRio de Janeiro (UFRJ). por exemNúmero de inscritos: 42.937
"Queremos estudantes
de inscritos: 17.400
Total
Taxa:
RS
50
9.
Provas:
13
e
16
12
reiras.
que
Provas: 17 12 e 22'12 (Ia etapa) e
íjplo. o vestibulando tem que travar
vagas:
4.227
Número
de
17 12 (Ia etapa) e à^Ti
Resultados:
Resultados: 14 I 97
saibam se expressar", justifica o
Ijima guerra com outros 33.46 can19 I 97 (2a etapa)
97
etapa)
e
5
1
12
8
e
15
Provas:
a
(Ia
97 (2 etapa)
• didatos. Na Universidade Federal coordenador acadêmico do concurUnificado/Cesgranrio
Resultados: 7 I 97 (Iaetapa)e 18 2
(2J etapa)
Joaquim
da
PUC.
seleção
so
temida
de
a
tão
a
(UFF);
;Fluminense
UFRJ (598-3190)
97 (2 etapa)
Resultados: 20/12 (Ia etapa) e 2S I
(285 3033)
!relação candidato/vaga é ainda Jerónimo de Moura Filho. Na Unietapa)
97
"mais
"Só entra
(2"
Carreiras mais concorridas (relação Inscrição: encerrada
Inscrição: até 30 10
versidade do Estado do Rio de Jacruel: 48.87.
para
vagas: 6.160
: Medicina hoje em dia um grupo
neiro (Uerj), o aluno que não se Rural (082-1O81)
Locais: Av. Nossa Senhora de Co- candidato/vaga): Medicina (48.47), Número de
e
Publicidade
Odontologia
(39.91).
Provas: 24 II. I c5 12
: seleto, e o perfil do aluno é o mesprepara para criticar, analisar e in- Inscrição: até 11 10
pacabana. 819; saguão do Terminal
Progaganda (31.35). Direito Resultados: 23 I
F.
com
todos
cair
atrás.
do
risco
de
de
20
anos
corre
o
Rua
PareCentro:
terpretar.
Cortes.
Menezes
jmS
Locais: agências do Banco Brasil
os problemas atuais da profissão,
tripé. Desde o ano passado, a Uerj Taxa: RS 45
to. 55. Tijuca: Av. Ministro Edgard (29.78). Jornalismo (28,30). Inlbr- Carreiras mais concorridas (relação
mática (25.90)
não consigo entender como ela ain- exige estas qualidades em seus can- Número de vagas: 1.235
Romero, 451. Madureira.
candidato vaga): Medicina (33.46).
90
da é a mais procurada", disse o didatos. "A Redação, por exemplo, Provas:
RS
Taxa:
Uni-Rio/Knce/Cefet
Odontologia (32.63). Fisioterapia
e
13/12
12
Jfff
diretor da Rede MVI. José Carlos deixou de ser uma dissertação e Resultados:
21 197
(28.77). Publicidade e Propaganda
(541-5047)
Número de vagas: 12.160
: Portugal, que há 27 anos prepara
passou a ser uma argumentação
encerrada
Inscrição:
(28.68). Informática (22.24). JornuPro\as: 2c3,
alunos para o Vestibular.
critica", explicou o diretor do de- PUC (528 9381)
lismo (19.06)
Número de vagas: 1.358
Resultados: 17 12
Na corrida para garantir uma parlamento de seleção acadêmica Inscrição: até 18 10
vaga nas universidades públicas — da universidade, Paulo Salgueiro.
Samuel Martins
dos livros
e faz 20 minutos de ginástica. Retoma os estudos até as 12h, almo¦ Celina estuda 14
e segue para o colégio. Lá,
ça
horas diárias para
Celina tem uma maratona de auMedicina
Ias. que começa às I3h30 e vai até
passar em
as 20h. Volta para casa, janta e
\T esse último feriado cívico, a
continua enfurnada nos livros, até
IN estudante Celina Chaves
23h30.
Lameirào, 18 anos. moradora do
"Quero
Carreira —
. Méier, só parou de estudar — sua
passar
neste ano de qualquer jeito. Não
principal atividade desde o inicio
me vejo fazendo Vestibular pela
(ndo ano — para votar. Nada de
terceira vez", diz Celina, que só
ou
namofestinha
cinema,
praia,
fez inscrição para as universidaro. Não que Celina seja diferente
des públicas. A derrota do ano
da maioria dos jovens de sua idanão chegou
de. Pode-se di/er apenas que. no
passado, no entanto,
"Acho
a intimidá-la.
momento, ela está diferente: é asque era um
Depois
ineximatura.
vaga
no
a
uma
que a genquase
pouco
pirante
e vê
das
vez,
desperta
uma
curso
de
Medicina
te
perde
pugnável
universidades públicas do Rio.
que deve se dedicar mais", acresPara ingressar neste restrito unicenta. Para Celina, a grande proverso, Celina estuda, em média.
cura pelo curso de Medicina se
14 horas por dia.
deve à função social da carreira:
"O
ideal de salvar vidas e ajudar
Isso sem direito a muito desas
o
tem
semana:
pessoas ainda é muito forte".
canso nos fins de
Segundo a estudante, nem tosábano
soneca
uma
de
tirar
luxo
das as privações somadas e multido á tarde e assistir aos jogos de
pressão
seu time — o São Paulo — pela
plicadas comparam-se à"Tem
"Nâo agüento",
de
exercida pelos outros.
TV.
justifica. Tados
família,
Da
lados.
os
é
não
todos
de
Celina
manho esforço
infundado. Ela escolheu a carreira
parentes e, principalmente, da
mais concorrida no Vestibular em
gente mesma", conta. As matérias
todas
as
universidaque não são especificas no Vestipraticamente
bular para Medicina ganham predes. Na preferida de Celina, a
ferência fora da sala de aula.
Universidade Federal do Rio de
"Muitas vezes uma boa
Janeiro (UFRJ). a relação candiprova de
dato-vaga para o curso de MediHistória ou Geografia define a
cina é de 33.46. E não è a maior:
vaga", explica.
a Universidade Federal FlumiApesar da consciente dedicanense (UFF) ela chega a 48,47.
çâo, Celina nâo gosta da pecha de
"O número de candidatos não
CDF. Tanto que não quis posar
"Não
óculos para a foto.
de
quero
me assusta. Nem penso nisso.
ficar com essa fama", justifica.
Tem muita gente que faz a inseriDurante a entrevista — um raro
çâo e nâo estuda", ressalta Celimomento de descontração no
na. Aluna da turma de medicina
Auschwit: pedagógico de Celina
do Colégio MVI da Tijuca, se
—, uma confissão: "Às vezes dá
depender de dedicação Celina tem
uma vontade incontrolàvel de joa vaga garantida. Todos os dias
o alto e
sem
tomar
7h
e,
às
ela acorda
gar todos os livros para"Vou
fazer
na
dia
o
café. mergulha nos livros. Segue
praia".
passar
isso no dia do resultado".
neste ritmo até 9h30. quando pára
Sem

medo
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Aos 18 anos, Celina Chaves trocou a praia por uma maratona de estudos, mas rejeita o rótulo de CDF

PICAS
Para enfrentar o Vestibular
não basta se enfurnar nos livtok
como sc o mundo estivesse para
acabar. O professor Josc Carlos
Portugal, diretor do Colégio
MVI. que há 27 anos dedica-sç
ao preparo de alunos, tem aíguns conselhos básicos para ii
reta final da preparação:
Criar um planejamento de
estudos c priorizar as matérias
que domina melhor e as que
sabe mais ou menos. Estudar
agora o que nunca aprendeu c
pura perda de tempo. O melhor
mesmo e ter a garantia de se
sair bem no que já está apren.djdo c assimilado.
Conseguir as provas dois
quatros últimos anos e refazqr
todos os exercícios dos exameb»
que irá prestar. O recurso é Válido porque, por mais que ás
bancas tentem, não há como
criar muito cm cima das matèrias que são as mesmas.
Evitar grandes emoções cdmo passar noites inteiras cm
boates c fins de semana viajartdo. Agora, o que funciona |c
botar a cabeça em sintonia ex:
clusiva com o vestibular.
1
Não ê mais tempo de se dédicar à teoria. O que foi apreridido deve ser sintetizado c aplicado na maior quantidade possivel de exercícios.
Nào adianta tomar remcdiq's
e estimulantes para sc manlér
acordado c virar as noites estúdando. A experiência mostra
que quem faz esse tipo de cojsa
nunca sc sai bem nas provas. O
ideal c dosar os estudos coói
noites bem dormidas.
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Antônio

Lacerda

O coronel
}

no
que pega
pé de César
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i Comandante do 23° Batalhão da PM faz
fama com a prisão de guardas municipais
.^'lí-SON \yriNo
¦ !~0
controle do

nas

ça
trânsito

dos

"Os

eleições.

comandantes

que o prefeito César Maia
batesse de frente com uni dos principais colaboradores do secretário

Paulo Afonso, que é um puxasaco do general Cerqueira. O coronel Paulo Afonso quer ser o comandante

da

Polícia

Militar.

Lm-

dele é General

Cer-

Afonso Cunha, comandante do 23"

tão.

Batalhão de Policia Militar (Le"Ele
blon).
(Paulo Afonso) e um

queira Futebol Clube", disse o prefeito, há duas semanas, durante

puxa-saco do general Cerqueira.
Ele lá louco para substituir o Dora-

cerimonia de premiação da Guarda
Municipal.

comandante

(Corval.

PM)",

o oficial

ser:

de

da

PM

a

não

de

— Com

Policia

claramente

que

reprimindo

o

Municipal

que está prepamoralmente para

acrescente

função

na

mais

Militar,

de

(iavea.

comandante-

ele

vai

trabalho

nos

arca

do

e

Sâo

atuação

de

seu

entre o prefeito e o coronel começaram em junho, quando Paulo Afonso
prendeu quatro guardas femininas
que ocupavam uma cabine de transi-

o

prefeito

melhorar

quer

a

diente.
Não

trabalho

dela-

sados há mais de dois anos. e com-

talhão

plelar o eletivo, que era para ser de

nais.

34

Coronel

continuar

bacharel

em

mentos c viaturas",

corre

Constituição

a

Ciências

Jurídicas,
federal

repara

nha

Municipal e proteger os
instalações e os serviços do

município"
Recentemente.
Paulo Afonso

César

Maia

para

de

investindo

27

em

mil:

e

equipa-

sugeriu,

adver-

e

voltaram a se desen-

ser eleito comandante

da

nho

contra
mas

pontos.

Ele

A

brasileiro.

dar

honestidade,

absoluta

isenção,

nosso

Guarda

do

PM,

No

Autuações

Fev

66

52

te-

a

é

alguns
é

a

trepa-

o

transi-

deveria

liberar

c

lazer.

pode

em

trânsito

Municipal

trânsito

nada

Ele anda

cuidar de outras coisas
não

secretário

fiscalizando

PM

cuipara

que a Guarda

inicio

do

Guarda

Municipal,

e ele

(Paulo

Afonso) manda bilhetes para mostrar
que está cumprindo as ordens"

ano.

o

rintendente da Guarda Municipal
"Lm
puxa-saco do general Cerqueira. Ele lá louco para substituir o
Dorasil. O coronel
do

só

dia

coquetel

fala
com

Paulo Afonso
Você

disso.

vai

to-

num

o

pessoal da Policia
Militar e só ouve esta fofoca, de que
o Paulo Afonso vai substituir o coro-

Mar

Abr

Mal

Jun

57

52

43

80

Jul

Ago

Total

73

496

73

58

85

70

58

84

114

109

661

¦Porte ilegal
de armas

11

'2

17

Trafico ae
entorpecentes

4

9

3

3

5

9

24

63

Usoeposse
de drogas

12

9

,9

20

1

1

21

17

_

_

Roubo ae banco

60

46

_

204

4

1

5

Sequestros

,

leve as

Apreensão

10

11

62

de
126

cocaína

164

3086

558

dele é General

Cer-

queira Futebol Clube"
César Maia, prefeito do Rio

129

607

592

1322

6584

de

reações mais

O senhor já é coronel mesmo, ou
é tenente-coronel?
Sou coronel
promovido em
abril de 96.
Por antigüidade?

5259

2529

525

329

50

11068

tem

um

talhão.

PMs mortos

2

—

PMslerrdos

1

_

_

_

_

1

2

1

_

_

7

_

1

2

7

"
Veículos
recuperados

5

6

10

20.7

20.2

'11

11

8

8

6

65

M2

18.4

17.1

5.4

137

Autuações
237

.ge!rãns.to

16.3

Occrércias
«end^Jâs

1023

"
Quantidade am gramas
"•m
milham
23

ma-

história,
Paes.

que é o
do 9° Ba-

730

953

901

932

910

929

-

6378

BPM

interessado,

metra-

honesto,

ter

muita

Prolixo.

por

para

in-

Ia de aula. diariamente, as coisas
da
ção

profissão. É minha obrigacomo coronel c comandan-

te.

Então.

mais

hoje.

prender.

eu
Eles

não

mando

(subordina-

dos),

quando observam a ilegalidade. é que procedem. A prisâo em flagrante é o procedimento

mais democrático que
uma policia no mundo e no Urasil pode fazer.
Até mesmo
para o preso?
—- Até mesmo
para defender os
direitos do preso. E é simples eu
te provar isso: o tenente
matou friamente o ladrão

que
não

levou o rapa/

o prefeito?
Nesse
ponto ai. eu tõ até de
acordo. Tenho a honra de per-

para a prisão cm
flagrante, sabe por quê? Porque
a prisão em flagrante é procedi-

tencer

mento legal, artigo 301 do Códi-

ao

General

Cerqueira

Futebol Clube, porque conheço
o general desde que ele era coronel. quando comandou a Policia
Militar.

E reconheço

nele. inde-

pendentemente de qualquer coisa. virtudes raras num homem
público brasileiro.
dade de trabalho,
absoluta

fosse por bravura, em de/embro
iria por merecimento.
O
prefeito César Maia diz que
"puxa-saco
o senhor c
do general

dade

Cerqueira" e que estaria fazendo
lobbv para ser alçado ao posto de
comandante-geral da PM...
Ele disse também
que eu pertenceria ao General Cerqueira

dificuldade

gressar.
Então o senhor
concorda com

correto, foi merecido. Se ele não

isenção,

absoluta.

homem

moral.

Tem

capaci-

honestidade,
incorruptibili-

O general é um
Agora, ptt.xa-sa-

10. vou te di/er: eu nunca consegui

puxar

o

saco

de

ninguém.

go de Processo Penal.
Mas e as restrições?
Claro
que não se pode prender em flagrante uma pessoa
por bel prazer, isso ai é abuso de
autoridade. Mas um ilícito penal. definido na lei. nós somos
obrigados a prender. Quando o
policial prende em flagrante, é
obrigado,

imediatamente,

a

apresentar o preso, di/er ao preso seus direitos, fazer contato
com

o

advogado

etc.

Então,

essas

Quem puxa o saco è um médiocre. um incompetente. O
prefeito não conhece minha carreira.
Por
que o senhor diz que a

pasagens. o
procedimento do policial militar
c submetido a um crivo. Sc tiver

começar

prisão em flagrante ê democrática?
Atualmente,
eu não to mais

cará-lo.
O senhor c casado?
Não. sou solteiro.

tencer

mandando

Futebol

Fcnt.

a

promoção até
porque é um oficial

Futebol
"

na

Uma

balhador.

mortos feridos

-

promoções

Marcos

recida.
Bandidos

,

As

jor, tenente-coronel e coronel
foram por merecimento.
Não foi ato de bravura?
—- "Não. não. Ato de bravura

49
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17 anos. moradora da Zona Sul e

freqüentadora do Posto 9, Ipanema, c

Coronel Paulo Afonso Cunha, coman-

diferentes

mais de 91) quilos, comanda uma tropa de S90 homens e é solteiro.
Paulo Afonso deu a seguinte entrevista:

coronel
1224

M.

pública

dante do 23° BPM (Leblon)

da 2" CIPM. na Ilha Grande; da Companhia de Policia Feminina - onde.
"foi
enfatiza,
apenas uma experiência": do IV BPM. em Copacabana, e do
V. em Rocha Miranda 1. acha-se
qualificado para ser comandanie-geral da
PM e di: que continuará pegando no
pé da Guarda Municipal. Com l,85m e

só
Apreensão
'maconha

todos os pontos de diversão
da Zona Sul".

rasil. A carreira

a
que um ser humano pode ler
postura de um professor de Direito se misturou às reações bruscas inerentes
aos policiais, que por sua ve: se embolaram com a fala mansa dos
políticos.
Aos 4? anos, ocupando seu quinto comando na PM 1 também esteve à
freme

"Não.
11

João Fontes, presidente da Associação
de Moradores do Leblon
"Muito
radical. Está acabando com

reprimiu o consumo de drogas
"Um
sujeito que prefere pecar
náo agir. do que ser omisso".

O i oronel Paulo Afonso <¦ um homem
polêmico. Durante as tré.s horas que
DO BRASIL em seu gabinete, no :.?" BPM

1 Leblon l,

Apreensão
Óearmas

E um bom profissional, que
atua fortemente na questão do transito".

do Baixo Gávea, locais onde o coronel

Dorasil. então é por isso que ele
quer servir tão bem ao general Cerqueira: olhando para o lugar do Do-

Roubo/lurto
decarros

Eu tenho estado em bastante contato
com ele.

nel

recebeu a equipe do JORNAL
83

homem rigido. de postura séria.
com a comunidade.

comprometido

Truculência e fala mansa
¦

Presos em
Ilagranie

"Cm

ENTREVISTA/CORONEL PAULO AFONSO CUNHA

0 desempenho do 23° BPM
Jan

o

que

general Cerqueira mandou um oficio
a todos os batalhões para reprimir a

Coronel Paulo César Amêndola, supe-

tratamento

divergimos
acha

maior missão da

to.

operacio-

Pessoalmente

moto

ba-

Cerqueira

Cerqueira.

ele.

cordial,

numa

incorruplibilidade absoluta..."

mais

O

Paes, comandante do

Nilton

de Segurança).

o

porque

9" BPM (Rocha Miranda)
"O
vassalo
do
principal

do

Lm capacidade de traba-

dos

leis

mais prende"

Marcos

que. segundo suas palavras, tem
"virtudes
raras num homem público
lho.

tender sobre o esquema de seeuran-

um dos que

(general

fazendo campa-

PM. Até mesmo porque para assumir o cargo ele teria que ser nomeado pelo secretário de Segurança

Guarda

bens. as

é

tindo que não está

afirmar que o policiamento ostensivo
e o controle c\o trânsito são atribui"A
missão
ções indelegáveis da PM.
da

e

lobbv

obe-

das

dele é inquestionável.

deles é um

toda Guarda Municipal na Auto-Es-

É

qualidade.

c cumpridor

lazer

precisa

trada Lagoa-Barra. por usurpaçàodc
função. O coronel, que também é

homens

melhor

rigoroso

segurança, mande ele ajudar o estaPM.

^sHIh^Hs^sB

Paulo Afonso afirma que não se sente como um
puxa-saco

PAULO AFONSO É...

ilo a corrigir salários da

mil

Bl>> -:..-

"Gente
da

"Se

divergências

ReiSl

Apesar dos seguidos elogios a Nilton Ceraueira.

Leblon.

Botânico
de

^™

Guarda

batalhão.
As

A MELHOR

continuar
da

bairros

Jardim

Cornado,

geral da PM.
Bacharel

PRIMEIRO

27

o coronel

ção ás agressões do prefeito mostra

Paulo Afonso. 1:1c também

a

Afonso não dá

Paulo Afonso foi promovido ao úllimo posio da carreira em abril
passado.
por merecimento. A sua rea-

que esteja ambicionando o
do coronel Dorasil Con ai.

exercer

IMÓVEIS

o

para

Ameaças
anos

qualquer coisa, um homem de probidade pessoal impressionante",

e

jMmBSif

ra. eles prendem sozinhos", diz sem
esconder a satisfação.

que somente os medíocres precisam
bajular seus superiores, mas não
"Recopoupa elogios ao general:
nheço nele. independentemente de

técnica

'^

dos prender os guardas municipais
"Agoque estiverem extrapolando.

rança no bairro.
* "O
coronel se defende, afirmando

rado

mrtoi_f&iy

prefiro pecar por agir do
pecar por não agir", filosofa,
para depois informar que não precisa mais mandar seus subordina-

Afonso determinou a prisão
quatro guardas municipais que
•fiscalizavam o uso óo cimo de segu-

cinbora

_________*

que

Paulo

nega

Paulo

~'^____

omisso,

de

cargo

mínima

^^

prefeito e avisa
que vai prosseguir com seu ritmo de
"Não
trabalho.
sou um sujeito

permite que a Guarda Municipal
exerça qualquer controle sobre o
trânsito no Leblon. Ha dois meses.

discursa

a carreira

O coronel

o prefeito. A indignação de
Maia contra o coronel tem

César
razão

da

PROCURAR

do

estadual de Segurança, general Nillon Cerqueira: o coronel Paulo

sil

fisV^ÍiaaW^HLaaatX

já tinham definido
um trabalho conjunto, com exceção

carioca

fez com

atacou

j0

batalhões

honra.

Clube.

Então eu queria

por ai a resposta: perao General Cerqueira

Clube para mim é uma
Porque tenho certeza de

que. neste clube, os desonestos,
os fracos e os incompetentes vão

com

exagerado, os fatos vão desmas-

Mas tem filhos?
Tenho uma filha de

prender. Sabe por
quê? A gente tem aqui a instruçào

da

mens.

tropa.

Temos

890

ho-

23 oficiais, e os instruo e

mostro no uuadro necro. na sa-

todas

pai solteiro
namorada antiga
Sou

casando com ela

10 anos.

c

tenho

e

vou

uma

acabar

MARCA.
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novo

rumo
i

.;
Depoimento de sobrevivente denuncia
,
três detetives nas mortes
participação de
• V „
Pois do depoimento de William.;;
C ARLOS nobre
não apresentaram álibis: nenhum,
1
B
jAg&jgfc VM,^
Reconhecidos pelo sobrevivente
v
soube dizer onde se encontravam' ¦
OS
William Albuquerque, três policiais
na noite de 23 de julho de 1993,1;
civis podem mudar os rumos da
a chacina. Quinti-,;
quando ocorreu
"não tinha condições;
chacina da Candelária. Segundo
no disse que
William, os detetives Franklin de
de se recordar onde se encontrava". ¦
Miranda Monteiro, o Bradoc, GilA mesma versão foi repetida por! j
•
berto de Souza Nunes, o Xuxa. e
Gilberto e Franklin. Estranhamen-.
Santos
Moraes
de
Quintino Pedro
te. em 29 de setembro, Gilberto' i
participaram da chacina, juntamenvoltou à DDV, prestou novas de-, I
te com os policiais militares que já
1
clarações e entregou espontanea-' j
foram indiciados. O trio de policiais
mente dois revólveres que usava,.
civis até agora não foi indiciado,
clandestinamente, para serem sub-:
apesar das fortes indicações de sua
metidos à perícia.
participação.
Fantasia — Já aposentado, o.;
Na época da chacina, Franklin,
delegado Machado Velho nao tem' >
Gilberto e Quintino estavam lotaa mesma empolgação com o reco-,
dos na Divisão de Repressão a Ennhecimento dos detetives, feito pelo .
torpecentes (DRE), dirigida pelo
sobrevivente da chacina. O delega-;
iI32
delegado Antônio Nonato da Cosdo diz que não indiciou os policiais,;
ta. Eles usavam como informante
revelações de William''
porque as "muito
um rapaz de 21 anos chamado
a desejar". Os
deixaram
Marcelo, do grupo de meninos da
não conhe-, J
Candelária
da
meninos
Candelária. Reconhecidos por foo
acrescentou
o
sobrevivente,
ciam
tografias, uma semana depois da
Segundo Machado Velho.;
policial.
chacina, os detetives ameaçaram
ele deixou ao critério do Ministério
"O1,
William de morte, caso o menino os
Público a situação de William.
à
denunciasse policia.
Ministério Público é dono da ação;
Dois meses após a morte dos
até ;
penal e achou que o menino
ireviventes
•;
menores, William deu um depoifantasiava", explica o delegado.
de 93 po
T^Sf^s da chacina dos oito meninos de rua em julho
mento de seis páginas ao então diO inquérito apenas indiciou o..
retor da Divisão de Defesa da Vida
tenente Marcelo Ferreira Cortes, o'!
ameaças
(DDV), Wilson Machado Velho.
o,,
Testemunha diz que sofreu
Nele, o rapaz conta com detalhes soldado Cláudio Luiz Andrade,
de
I
Gomes
Come-Gato e como ocorreu a chacina de oito serralheiro Jurandir
manas antes da chacina, quando Candelária, onde conheceu os me- se, perguntaram por
a
\ 0 menor William Albuquerque
França (soltos recentemente pedi-,:
os disparos.
colegas, descreve os portes físicos
estava em companhia de um amigo nores Pimpolho, Gambazinho, Co- começaram
revelou que, oito dias após a chacido Ministério Público) e o sol- ;
do
aponta
e
assassinos
Quintino
dos
Cao'ha
e
Paulinho
Rogério,
me-Gato,
William disse ainda que ficou
21 anos, que
carda Candelária, foi ameaçado de chamado Marcelo, de
um
Marcus Vinícius Borges Emade
dado
dos ocupantes
vicia- lho, mortos na chacina. No dia do vários dias perambulando pela ci- como um
condenado em 29 de junho'
extermiaos
nuel,
morte pelo detetive Quintino, em era informante dos policiais e
cobertura
deu
ro que
crime, William teria chegado à
Após ser
frente ao Edifício Avenida Central, do em cocaína. Quintino foi descri- Candelária 40 minutos antes dos dade depois da chacina.
nadores. Em 21 de setembro de
passado a S9 anos de prisão. Procu-,
de morte pelos detetives,
fotoameaçado
to pelo rapaz como um negro alto,
reconheceu
William
na Avenida Rio Branco, Centro do
rados pelo JORNAL DO BRASIL
1993,
por
policiais e subiu no teto de uma resolveu
"Olha, rapaz, se eu souber que
o Juizado de In- grafias o próprio Quintino, o PM
magro, cabelos cortados rentes e banca de
Rio.
três dias. os promotores'
procurar
durante
jornais, de onde presenNiterói
de
Emanuel,
Borges
Vinícius
Adolescência
Franke
azul.
Pampa
você está testemunhando contra
Marcus
fãncia
um
tinha
Assayag e José Muinôs
Maurício
que
ciou o crime.
o
e
inMiranda
comissários
Os
Franklin
o
abrigar.
mim no crime da Candelária, eu
detetive
se
do 2o Tribunal do;
Filho,
lin, o Bradoc, foi descrito como um
Pinem
Em seu depoimento William dis- para
vou te matar", teria dito Quintino.
Júri. não foram localizados.
homem baixo, branco, forte, de se que viu a chegada de dois Che- formaram ao Ministério Público PM Cláudio Luiz Andrade dos
da chaDuas horas depois, William teria
aproximadamente 30 anos, que vettes, sendo um deles táxi, com sobre a presença do sobrevivente, e Santos como participantes
Jorge Serra, atual diretor da'
detetive
interpelado
desido
pelo
cina.
Assayag
Maurício
o
veiculo.
cada
em
promotor
DDV. diz que não se recorda de (fl'
usava barba e bigode.
quatro homens
—
o
Franklin Miranda, que também lhe
tomasse
DDV
O
depoimento
a
terminou
saltaram
Entusiasmo
os
homens
que
visto no processo o caso William^.
O menor revelou que dormia na Segundo ele,
o
ameaçou de morte.
Atualmente,
entusiasmado
do
rapaz.
deixou
William
de
depoimento
aos
direção
em
foram
Serra explicou que investigou," rra
Praça Serzedelo Corrêa, em Copa- armados,
William disse que conheceu os
no
Velho,
desaparecido.
está
Machado
William
que.
delegado
marquina
dormiam
meninos
que
a freqüentar a
segunda etapa do inquérito, a parti-'
detetives na Praça Mauá duas se- cabana. e que passou
oficio datado de 22 de setembro
cipação dos PMs Marco Aurélio
1993, dirigido à juiza Maria Lúcia
Dias Alcântara, Nelson dos SantosCapiberibe, então presidente do 2o
Oliveira Cunha, Carlos Jorge Liala
nova investigação
Tribunal do Júri, classificou o soCoelho c Nilton de Oliveira, o Xur,
Advogado de PM pede
"corajosa testemu"Eu
de
brevivente
já
xa, cunhado de Jurandir.
ViniMarcus
PM
O
carro.
do
ele
Candelária,
gem
da
"Não se surpreendam se os solteria apontado com terminei a apuração desta fas^e
Para Louvera, réu confesso não do primeiro júri
nha",
que
laa
chacina,
cius disse que, após
"tranqüilidade" a
é pré-requisito para condenação. O foi reconhecido pelo sobrevivente
participação de enviei tudo
dados Marco Aurélio Dias Alcande sangue com
sujo
vou
o
Chevette
para o Ministério Públi-.
FePolicia
na
Santos,
dos
Wagner
de
Processo
artigo 197 do Código
outros policiais na chacina. Segun- co", revelou Serra.
titra e Nelson de Oliveira dos San..."
o
SextaConceição,
da
Maurício
Penal, segundo o advogado, manda deral, como o PM que lhe deu um
do Machado Velho, em seu oficio,
"Eu sai do inquérito
los Cunha, réus confessos da chacio
Mas,
"não
Comprido.
Rio
no
13.
quando
feira
teve dúvidas
a testemunha
que se investigue se o réu está"Omen- tiro no rosto, dentro do Chevette.
na da Candelária, forem absolvidos
PM Amarilton dos Anjos disse que. em reconhecer os detetives através chegamos a Maurício da ConK/fréu
alguém.
opinou
tindo
Público
o
pela
Ministério
O
para proteger
em novembro, mês previsto para
após a chacina, ele e Sexta-feira 13 de fotografias. Por isso. o delegado
ção, o Sexta-feira 13", disse odeie1
liberdade de Liafa, concedida pelo
pode confessar que matou uma pesIbrceiro júri do caso." Quem avisa é
Sambodo
lado
ao
encontraram
se
se
exames,
manem
de
a expedição
soa com tiros. Mas,
gado Elias Barbosa, que na éptíca
Alberto Louvera. advogado de Aljuiz José Geraldo. No entanto, dias la. na Abolição, clube pertencente pedia a juíza
faa
morreu
vitima
nas
a
constata que
da chacina estava lotado na DQV é
cântara c professor de Direito Pedepois, uma das armas usadas foi ao banqueiro de bicho José Caruz- dados de busca e apreensão
o
advogado.
explica
localizar
cadas",
hoje está aposentado. Barbosa disse
hal. que vem analisando os furos do
localizada pelo delegado Jorge Ser- zo Scafura, o Piruinha. Segundo o casas dos policiais para
O pedido de nova investigação ra, da DDV, na casa do
armas clandestinas.
que seu colega Machado Velho ÍU
processo deixados pelos delegados
padrasto advogado, o terceiro ponto, o não
visão
na
Candelária,
Os policiais não chegaram a ser cou apurando o caso Candelária,,
e promotores. Em breve, o advoga- da chacina da
de Liafa. Para o advogado Louve- indiciamento de detetives da DRE,
três
em
baseia
se
enquanto ele se firmou na investiLouvera.
de
na
poncio deverá pedir ao juiz José Geralmostra as falhas mais contundentes submetidos a reconhecimento
ra. Liafa não poderia estar solto.
ex-PM
ao
refere-se
O
tos.
dedias
gação da chacina de Vigário Geral.'
primeiro
DDV. Mas. ouvidos sete
do Antonio uma nova investigação
O segundo ponto trata da lava- do inquérito.
Liafa Coelho. Antes
Jorge
Carlos
da chacina.
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Policiais
O
¦

samba

Escolas fazem

suas escolhas
no fim de semana
VICKNTF. DATTOL1
\T a quadra da Unidos da
iN Tijuca, segunda escola a
definir seu samba para 1997, o
clima de empolgação só terminou às 6h da manhã de sábado.
Com a quadra cheia, a Unidos
' da Tijuca levou o ensaio até o
sol raiar e escolheu o samba de
Edson Fio e Maurílio Theodoro
para cantar o enredo Viagem encantada pelos cinco continentes
num jardim, homenagem de Lucas Pinto ao Jardim Botânico. A
composição encantou o superintendente do Jardim Botânico,
Sérgio Bruni. Junto com integrantes da escola, ele até fez coro na hora do refrão.
A maratona continuou. Além
da Acadêmicos de Santa Cruz,
que na última sexta-feira de setembro elegeu a composição de
Carroça, Pepê e Carlinhos 18
para cantar o enredo Não se vive

na

reta

sem bandeira, e da Unidos da
Tijuca, a Vila Isabel, a Portela, a
Mangueira, a Grande Rio, a Viradouro e a Porto da Pedra também escolheram seus sambas ontem. Hoje é a vez da Mocidade
Independente de Padre Miguel e
da União da Ilha acabarem com
a tensão que domina suas quadras desde o inicio de agosto.
Na União da Ilha, a expectativa, como sempre, é de casa
mais do que cheia na quadra da
Estrada do Galeão. Já a Mocidade, além da popularidade explicíta, tem um outro motivo para atrair o público: é a atual
campeã do carnaval. A disputa
começa às 23h — horário de
verão —, mas è bom chegar cedo
para garantir um bom lugar.
Tricolor — O carnavalesco
da União da Ilha, Roberto Szanieck, preparou para a tricolor
uma homenagem ao passado do
Rio. O enredo Cidade Maravilliosa. o sonho de Pereira Passos,
fala do inicio do século, quando
o Rio começou a se modernizar.

PAULO ANTONIO CARELLI BENIGNO
MISSA DE 30° DIA
Paulo. Mercedes, Ana Cristina. Leise e demais
de 30° Dia
parentes convidam para a Missa
dia 07/10,
que será realizada amanhã. 2a-feira.
de
Francisco
São
de
Igreja
na
hs.
às 11:00
Centro.
Francisco.
São
Paula, no Largo de

final
erradicando doenças e preparando-se para os tempos, muito futuros, do Rio Cidade. A Mocidade Independente encerra em
97 sua trilogia sobre o ser humano com De corpo e alma na avenida, do campeão Renato Lage.
A briga na quadra promete ser
para lá de boa: os quatro finalistas já foram campeões, o que só
faz aumentar a adrenalina circulando pelo corpo homenageado
no enredo.
Quem pensa que acabou, enganou-se. Amanhã outras cinco
escolas movimentarão as cidades do Rio e de Nilópolis. A
Beija-Flor valoriza seu enredo
— A Beija-Flor è festa na Sapucai — na quadra nilopolitana,
enquanto a Estácio de Sá fará
sua decisão na quadra do Salgueiro. A Rocinha, com seu enredo by Disney promete não deixar dormir os emergentes de
Barra, São Conrado e adjacências, mesma idéia do Império
Serrano e da Imperatriz, em
Madureira e Ramos, respectivamente.

matam
no

dois

Catete

Policiais militares do 13° Batalhão estão sendo acusados de assassinar o vendedor Edèzio Pinheiro da Silva, de 44 anos. e o
mecânico Édson Lourenço de
Melo. de 19 anos. mortos na noite
de sexta-feira, durante operação
do batalhão na Ladeira Tavares
Bastos, no Catete, Zona Sul. Segundo moradores, os PMs subiram o morro atirando c sequer
pediram documentos às vitimas.
Os policiais alegaram que Edson
teria sacado um revólver quando
eles chegaram.
Edézio trabalhava como vendedor da loja Parque dos Tecidos,
"Meu marido chegou a
no Catete.
gritar que era trabalhador, mas
mesmo assim foi morto", contou
sua mulher, Ana Couto da Silva,
de 39 anos. O líder do tráfico de
drogas no local, conhecido como
Borelzinho, disse ontem ao JORdois
NAL DO BRASIL que os "Não
bando.
seu
do
eram
não
tínhamos atirado nos policiais antes de os dois serem mortos, como
alegaram na delegacia", garantiu
o traficante.

MARIA DE MORAES SAMPAIO CANINI
ADVOGADA
Mista d* 30* Dia
_f_ Seu esposo Hélio, seus filhos Hélio Jr e Jorge, noras Soraya ee
*ê"
Angélica e seu irmão Antonio João convidam parentes
da nossa
I amigos para a Missa de 30° Dia de falecimentona
próxima
amada e inesquecível Maria, que será realizada
N. S de
de
Matriz
hs.
na
19
00
Wfi
fo
de
outubro
2Meira. 07 de
—
Copacabana.
36
Gouveia.
Copacabana, na Rua Hilário de

MADELEINE PINI LEITÃO
1 ANO DE SAUDADE
•
Cláudio de Castro Leitão. Carlos Eduardo e família.
Elizabeth Maria e Vera Regina Pini Leitão convir
dam para a Missa que em sufrágio da alma de sua
MADELEINE mandam celebrar, por ocasião do pri-meiro aniversário de seu falecimento às dezoito^
horas do dia 8 de outubro, na Matriz Cristo Reden„
tor — Rua das Laranjeiras. 519.

MARIA

APPARECIDA

DE

OLIVEIRA
(MISSA DE 7« DIA)
os manifes
Clotilde Joaquim. João Baptista e Lúcia agradecemirma
ei conv.
tacões de pesar, por ocasião do faleci mento de sua
às 18 30,?
07/10/96
dia
2-'-feira.
Dia.
7o
de
Missa
a
dam para
— Largo do Machado
t horas, na Igreia Nossa Senhora da Glòrm

AVISOS
RELIGIOSOS

e

fúnebres

Lojas de Classificados
h.
2as. às 6as. feiras, das 9:00 às 17:00

Nas

ANÚNCIO POR TELEFONE
516-SOOO
h.
2as. às 5as. feiras, das 8:00 às 19:00
Sextas-feiras, das 8:00 às 20:00 h.
PLANTÃO DIÁRIO
585-4326 • 585-4540
as. às 6as. feiras, das 8:00 às 21:00 h.
h.
Sábados e Feriados, das 8:00 às 14:00
Domingos, das 9:00 às 20:00 h.
JORNAL DO BRASIL

•
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CIDADE

rumo
ter
novo
Candelária
da
pode
— 23/7/93
Arquivo
'
sobrevivente denunciade
Depoimento
•' "Aí-: . .
\ %
¦
>
nas mortes
i
T
.
p.
participação de três detetives
j|jp^
'
•
•
'
1
âser*.
V tf
Os policiais não chegaram
7 ;
CARLOS NOBRE
I*
fchUj W, ?.•../ i-, • •
submetidos a reconhecimento na í
O reconhecimento de três poliDDV. Mas, ouvidos sete dias de- i
ciais civis pelo sobrevivente Wilpois do depoimento de William, l
liam Albuquerque pode mudar os
não apresentaram álibis: nenhum'
rumos da chacina da Candelária,
<t
soube dizer onde se encontravam '•
na qual oito crianças e adolescentes
na noite de 23 de julho de 1993,morreram, em julho de 1993. Sea chacina. Quinti- s
Frankos
detetives
quando ocorreu
gundo William.
"não tinha condições'
no disse que
lin Miranda Monteiro, o Bradoc,
de se recordar onde se encontrava". •
Gilberto de Souza Nunes, o Xuxa,
A mesma versão foi repetida por »(
e Quintino Pedro de Moraes Santos
Gilberto e Franklin. Estranhamen- \
participaram da chacina, juntamente. em 29 de setembro, Gilberto •
militares
te com os policiais
que já
J&"
x.'Sfeei
voltou à DDV, prestou novas de-,
foram indiciados. O trio de policiais
clarações e entregou espontaneacivis não foi indiciado, apesar das
mente dois revólveres que usava
fortes indicações de sua participaclandestinamente,
para serem sub-1
çào. O advogado Alberto Louvera,
â
metidos
Marco
Auo
soldado
perícia.
.!"j
que defende
Fantasia — Já aposentado, o
rélio Dias Alcântara, réu confesso
delegado Machado Velho não tem;
no processo, deverá pedir nova ina mesma empolgação com o recovestigação com base nesta falha do
nhecimento dos detetives, feito pelo s
processo.
sobrevivente da chacina. O delega- j
Na época da chacina, Franklin,
do diz que não indiciou os policiais}
Gilberto e Quintino estavam lotarevelações de William ;
porque as "muito
dos na Divisão de Repressão a Ena desejar". Os'
deixaram
torpecentes (DRE), dirigida pelo
meninos da Candelária não conhe- í
delegado Antônio Nonato da Cosciam o sobrevivente, acrescentou o :
ta. Eles usavam como informante
policial. Segundo Machado Velho, \
um rapaz de 21 anos chamado
ele deixou a critério do Ministério'
Marcelo, do grupo de meninos da
"01
Público a situação de William.
Reconhecidos
foCandelária.
por
reviventes
Ministério Público é dono da ação j
i julho de 93 poderão mudar <
!Av investigações
tografias, uma semana depois da
penal e achou que o menino até '
chacina, os detetives ameaçaram
fantasiava", explica o delegado.
William de morte, caso o menino os
investigação
Advogado de PM pede nova
O inquérito apenas indiciou o',
denunciasse á policia.
tenente
Marcelo Ferreira Cortes, o ¦'!
"Não se surpreendam se os solDois meses após a morte dos
vera baseia-se em pontos como o mas usadas foi localizada pelo dele- ao lado do Sambola, na Abolição,
|
soldado Cláudio Luiz Andrade, o'
não indiciamento dos três detetives gado Jorge Serra, da DDV, na casa clube pertencente ao banqueiro de menores, William deu um depoiflados Marco Aurélio Dias Alcânserralheiro Jurandir Gomes de •;
reconhecidos pelo sobrevivente do padrasto de Liafa. Para o advo- bicho José Caruzzo Scafura, o Pi- mento de seis páginas ao então ditara e Nelson de Oliveira dos SanFrança (soltos recentemente a pedi-'
retor da Divisão de Defesa da Vida
William Albuquerque. Outra falha gado, Liafa não
(os Cunha, réus confessos da chaciestar sol- ruinha.
poderia
do Ministério Público) e o sol-,!
do
apontada por Louvera refere-se ao
Em defesa do soldado Alcànta- (DDV), Wilson Machado Velho.
jia da Candelária, forem absolvidos
to.
Marcus Vinícius Borges Ema- •>
dado
ex-PM Carlos Jorge Liafa Coelho.
em novembro, mês previsto para o
ra, Louvera argumenta que réu Nele, o rapaz conta com detalhes
nuel, condenado em 29 de junho >
Segundo Louvera, outra falha
a chacina de oito
Antes do primeiro júri da Candeiaterceiro júri do caso." Quem avisa é
confesso não é pré-requisito para como ocorreu
passado a 89 anos de prisão. Procu- ;'
descreve os portes físicos
ria. ele foi reconhecido pelo sobre- refere-se à lavagem do carro. O PM
Alberto Louvera, advogado de Alcondenação. O artigo 197 do Códi- colegas,
rados pelo JORNAL DO BRASIL
e
aponta
Quintino
vivente Wagner dos Santos, na Po- Marcus Vinícius disse que, após a go de Processo Penal, segundo o dos assassinos
cântara e professor de Direito Pedurante
três dias. os promotores I
Aal, que vem analisando os furos do
licia Federal, como o PM que lhe chacina, lavou o Chevette sujo de advogado, manda que se investigue como um dos ocupantes de um carMaurício
Assayag e José Muinòs j
cobertura aos extermideu um tiro no rosto, dentro do sangue com Maurício da Concei- se o réu está mentindo para prote- ro que deu
Filho,
do 2" Tribunal do
Pinero
processo deixados pelos delegados
nadores. Em 21 de setembro de
Júri.
não
foram
Chevette. O Ministério Público opi- çào, o Sexta-feira 13, no Rio Com- ger alguém. "O réu pode confessar
localizados.
c promotores. O advogado deverá
1993, William reconheceu por fotos
nou pela liberdade de Liafa. conceJorge
Serra,
atual diretor cfâ
Marcus
pedir ao juiz José Geraldo Antônio
o
PM
prido. Mas, o PM Amarilton dos que matou uma pessoa com tiros.
o próprio Quintino,
DDV. diz que não se recorda de ter j
dida pelo juiz José Geraldo. No Anjos afirmou que. após a chacina! Mas. em exames, se constata que a
uma nova investigação da chacina.
Vinícius Borges Emanuel, o detetivisto no processo o caso William.
vitima morreu a facadas", explica.
ve Franklin Miranda e o PM Cláuentanto, dias depois, uma das ar- ele e Sexta-feira 13 se encontraram
Para pedir nova apuração. LouSerra explicou que investigouTnik
dio Luiz Andrade dos Santos como
segunda etapa do inquérito, a partf*
participantes da chacina.
—
dos PMs Marco Aurélio.cipaçào
O
depoimento
Entusiasmo
ameaças
sofreu
Testemunha diz
Alcântara,
Nelson dos Santos
Dias
o
entusiasmado
William
deixou
de
que
Oliveira Cunha, Carlos Jorge Liafa'
Machado Velho. que. no
delegado
manas antes da chacina, quando Candelária, onde conheceu os mese. perguntaram por Come-Gato e
O menor William Albuquerque
Coelho e Nilton de Oliveira, o Xii-'.
oficio datado de 22 de setembro
"Eú 'já
estava
em companhia de um amigo nores Pimpolho, Gambazinho, Cocomeçaram os disparos.
revelou que, oito dias após a chacixa, cunhado de Jurandir.
1993, dirigido à juíza Maria Lúcia
chamado Marcelo, de 21 anos, que me-Gato, Rogério, Paulinho e Caona da Candelária, foi ameaçado de
terminei a apuração desta fasc"ti'
William disse ainda que ficou Capiberibe, então presidente do 2o
morte pelo detetive Quintino, em
era informante dos policiais e vicia- lho, mortos na chacina. No dia do
tudo para o Ministério Públienviei
soo
do
Júri,
classificou
Tribunal
vários dias perambulando pela ci"corajosa testemufrente ao Edifício Avenida Central,
revelou
co".
Serra.
do em cocaina. Quintino foi descri- crime, William teria chegado á
de
brevivente
dade depois da chacina. Após ser
"Eu sai do inquérito
Candelária 40 minutos antes dos
na Avenida Rio Branco. Centro do
com
apontado
teria
nha".
rapaz
como
um
negro
alto,
to
que
quapdq
pelo
ameaçado de morte pelos detetives, "tranqüilidade"
"Olha,
subiu no teto de uma
rapaz, se eu souber que
Rio.
a participação de
chegamos a Maurício da CoriftfM.
magro, cabelos cortados rentes e policiais e
de
Ino
Juizado
resolveu
procurar
banca de jornais, de onde presenvocê está testemunhando contra
outros policiais na chacina. Segunçào, o Sexta-feira 13", disse o deleque tinha um Pampa azul. Frank- ciou o crime.
fáncia e Adolescência de Niterói do Machado
Velho, em seu oficio,
mim no crime da Candelária, eu
lin, o Bradoc, foi descrito como um
gado Elias Barbosa, que na época,
para se abrigar. Os comissários in- a testemunha "não teve dúvidas"
vou te matar", teria dito Quintino.
Em seu depoimento William dischacina estava lotado na DDV-oda
homem baixo, branco, forte, de
formaram ao Ministério Público em reconhecer os detetives através
Duas horas depois. William teria
se que viu a chegada de dois Chehoje
está aposentado. Barbosa disse
aproximadamente 30 anos, que vettes, sendo um deles táxi, com
sobre a presença do sobrevivente, e de fotografias. Por isso, o delegado
sido interpelado pelo detetive
que seu colega Machado Velho fiusava barba e bigode.
o promotor Maurício Assayag de- pedia a juíza a expedição de manFranklin Miranda, que também lhe
quatro homens em cada veiculo.
cou apurando o caso Candelária.terminou que a DDV tomasse o dados de busca c apreensão nas
ameaçou de morte.
O menor revelou que dormia na Segundo ele, os homens saltaram
enquanto ele se firmou na investilocalizar
dos
casas
do
rapaz.
Atualmente,
depoimento
policiais para
Praça Serzedelo Corrêa, cm Copa- armados, foram cm direção aos
- William disse que conheceu os
nação da chacina de Vigário Geral.'
clandestinas.
armas
William
está
desaparecido.
a
cabana, c que passou a freqüentar
meninos que dormiam na marquidetetives na Praça Mauá duas se-

Oiflcina
tm

Policiais
matam

dois

no Catete
- Moradores da Ladeira Tavares
Bastos, no Catete, acusam policiais militares do 13" Batalhão
(Praça Tiradentes) pela morte do
vendedor Edésio Pinheiro da Silva, 44 anos. e do mecânico íidson
Lourenço de Melo, 19, na noite de
sexta-feira. Segundo testemunhas,
arca de 30 policiais subiram atinjndo c nem revistaram as vitimas
antes de matá-las. Os PMs, no
entanto, afirmam que Edson atirqu ao perceber a chegada da policia.
Moradores acusaram o capitão
Ismael José Venâncio, que chefiou a operação, c os soldados
Diniz e Castro pelas mortes. Na
9" Delegacia Policial (Catete). o
capitão disse que Êdson foi fiagrado ao passar um sacolé de cocaina para Edésio. Na operação,
foram apreendidos 42 sacolés e
"A arma foi deiuma pistola 765.
xada na mão do Edson pelos policiais", disse Eliete de Melo, 29
anos. irmã do mecânico. Edésio
trabalhava na loja Parque dos Tecidos. na Rua do Catete, e voltava
"Ele
chegou a gritar
do trabalho.
que era trabalhador", contou sua
mulher, Ana Porto da Silva, 39
anos.
Um homem que se identificou
como Borelzinho, líder do tráfico
"Eles estão
local, acusou os PMs:
unidos ao pessoal do Morro Santo Amaro, que quer invadir nossa
área." O comandante do 13° Batalhão. tenente-coronel Narciso
Moreira, disse que será aberta sindicância para apurar o envolvimento dos policiais.

O

samba

na

reta

sem bandeira; e da-Unidos da
Tijuca, a Vila Isabel, a Portela, a
suas escolhas
Mangueira, a Grande Rio, a Vie a Porto da Pedra tamradouro
no fim de semana
bém escolheram seus sambas onVICENTE DATTOLI
tem. Hoje é a vez da Mocidade
Independente de Padre Miguel e
XT a quadra da Unidos da
lN Tijuca, segunda escola a da União da Ilha acabarem com
definir seu samba para 1997, o a tensão que domina suas quaclima de empolgação só termi- dras desde o inicio de agosto.
nou ás 6h da manhã de sábado.
Na União da Ilha, a expectaCom a quadra cheia, a Unidos
como sempre, è de casa
tiva,
da Tijuca levou o ensaio até o
do
mais
que cheia na quadra da
sol raiar e escolheu o samba de
do Galeão. Já a MociEstrada
Èdson Fio e Maurilio Theodoro
da popularidade exalém
dade.
enViagem
o
enredo
para cantar
tem
um
outro motivo pacantada pelos cinco continentes plicita,
o
ra
atrair
público: é a atual
num jardim, homenagem de LuA disputa
do
carnaval.
campeã
cas Pinto ao Jardim Botânico. A
— horário de
às
23h
começa
composição encantou o superin—, mas é bom chegar cedo
tendente do Jardim Botânico, verão
um bom lugar.
Sérgio Bruni. Junto com inte- para garantir
— O carnavalesco
Tricolor
grantes da escola, ele até fez coda União da Ilha, Roberto Szaro na hora do refrão.
A maratona continuou. Além nieck, preparou para a tricolor
uma homenagem ao passado do
da Acadêmicos de Santa Cruz,
Rio. O enredo Cidade Maravisexta-feira
de
sena
última
que
tembro elegeu a composição de Ihosa. o sonho de Pereira Passos,
Carroça. Pepê e Carlinhos 18 fala do inicio do século, quando
para cantar o enredo Não se vive o Rio começou a se modernizar.
¦

Escolas fazem

final
erradicando doenças e preparando-se para os tempos, muito futuros, do Rio Cidade. A Mocidade Independente encerra em
97 sua trilogia sobre o ser humano com De corpo e alma na ovenida. do campeão Renato Lage.
A briga na quadra promete ser
para lá de boa: os quatro finalistas já foram campeões, o que só
faz aumentar a adrenalina circulando pelo corpo homenageado
no enredo.
Quem pensa que acabou, enganou-sc. Amanhã outras cinco
escolas movimentarão as cidades do Rio e de Nilópolis. A
Beija-Flor valoriza seu enredo
— A Beija-Flor è festa na Sapucai — na quadra nilopolitana,
enquanto a Estácio de Sá fará
sua decisão na quadra do Sal*
gueiro. A Rocinha, com seu enredo by Disney promete não deixar dormir os emergentes de
Barra, São Conrado e adjacências, mesma idéia do Império
Serrano e da Imperatriz, em
Madureira e Ramos, respectivamente.

MADELEINE PINI LEITÃO
1 ANO DE SAUDADE
Cláudio de Castro Leitão. Carlos Eduardo e família:
Elizabeth Maria e Vera Regina Pini Leitão convi'-"
dam para a Missa que em sufrágio da alma de suà.
MADELEINE mandam celebrar, por ocasião do pr.iTmeiro aniversário de seu falecimento às dezoito^'<
horas do dia 8 de outubro, na Matriz Cristo Redentor — Rua das Laranjeiras, 519

MARIA

APPARECIDA

OLIVEIRA
(MISSA DE 7° DIA)
Clotilde. Joaquim. João Baptista e Lúcia agradecem as mamfes-"
tacôes de pesar, por ocasião do falecimento de sua irmã e convt
dam paia a Missa do 7'' Dia. 2 * - feira, dia 07/10/96 as 18 30;
t horas, na Igreia Nossa Senhora da Gloria — Largo do Machado.,
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DEMAIS FORMATOS, CONSULTE-NOS

JORNAL DO BRASIL

PAULO ANTONIO CARELLI BENIGNO
MISSA DE 30° DIA
Paulo. Mercedes. Ana Cristina. Leise e demais
de 30° Dia
parentes convidam para a Missa
dia 07/10.
que será realizada amanhã. 2a-feira,
de
Francisco
São
de
Igreja
na
hs.
11:00
às
Centro.
Francisco.
Paula, no Largo de São

DE

MARIA DE MORAES SAMPAIO CANINI
ADVOGADA
Misto d* 30* Dia
t Seu esposo Hélio, seus filhos Hélio Jr e Jorge, noras Soraya e
T Angélica, e seu irmão Antonio João convidam parentes e
falecimento da nossa
| amigos para a Missa de 30° Dia de realizada na próxima
amada e inesquecível Maria, que será
2-»-feira. 07 de outubro de 1996. às 19 00 hs. na Matriz de N S de
Copacabana, na Rua Hilário de Gouveia. 36 — Copacabana

_

DIA UTll: R$37,00 o cm
DOMINGO: RS 52,00 o cm
AVISOS MUOIOtOS I roNOMS
Nas Lofaa d* MuMuím
2»>
VM d« 900 ** 17 00 h
«mOncm to* rtiMremm
B1S-SOOO
2*s às 5a* ***** dâ* 8 00 à% 19 00 *
•*«»*
a*t 8 00 *% 20 00 *
Se*tM
plantAo oiAnio
BBS-43a« m
3m »«m <fàt tf»» 800 * 21 00 *
<t*% 8 00 H 1 * 00 *
Séfcado*
Dcm-oQO*. das 9 00 àt 2000 h
JORNAL DO BRASIL

•
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mas muita força nas pistas
i Tricampeão mundial das 500cc, o australiano Doohan mostra hoje as suas armas: pouca simpatia,
v * "A*.* Y1*
goria, Doohan ganhou quatro das
VICENTE DATTOLI
de
À
seis primeiras provas do ano. Soprocura
Em um concurso de simpatia, ele
••v-sfiSJ
em Assen (Hosério
acidente
freu
n
certamente não receberia nenhum
terra os 50 gk
novas emoções
• ulíu^ãü
BÜ
vóto. Nem mesmo o seu. Sobre landa), jogando por
sobre o segundo
tinha
que
pontos
üi1Va moto, porém, ele ò fera. SubsPor pouco a carreira, iniMARIO ANDRADA L SILVA
tillii o sangue por óleo gelado e não colocado.
do
irmão,
em
influência
ciada
Corro3ponden!e
por
ferve nem mesmo quando está sob
84. não se encerrava ali.
MIAMI, EUA — Pra-isa-se de um
exemplo,
assim,
Foi
por
pressão.
Doohan voltou nas duas últimas
campeão alternativo. Personalidades
que conquistou uma das mais brido
ano,
mais
de ponta do motociclismo internacic^
provar
para
provas
Ibantes vitórias desta temporada.
do
recuperado
estava
nal temem que a superioridade pesque proque
no.GP da Espanha. Seu nome: Mioutra
Foi
competir.
soai,
técnica e esportiva do campeão
priamente para
chael Doohan, tricampeão mundial
A temmundial.
vez
vice-campeão
Michael Doohan sobre seus
mundial
d_as 500cc e, na opinião de muitos
03 foi difícil, cheia de
de
500cc de cilindradà
da
categoria
rivais
porada
rivais e analistas do motociclismo
— a mais importante, cara e badalada
assim,
Mesmo
ganhou
problemas.
mundial, o único piloto que, hoje,
duas corridas, o que não seria nada
do motociclismo internacional — pospode sonhar alcançar o mito Chade 04. Nas
o
ano
com
comparado
sa derrubar o interesse pelo esporte é
ajmo Agostini, italiano que chegou
titulo
do
seu
e
curvas
relas
até afetar a capacidade das equipes de
primeiro
ao heptacampeonato na categoria
três prios
esteve
entre
mundial,
conseguirem patrocinadores.
na segunda metade dos anos 60 e
venas
14
todas
cm
meiros
provas,
O tricampeão mundial Kenny Roinicio dos 70.
nove vezes e alcançando 317
cendo
berts,
dono de uma das equipes mais
seu
de
conquistar
Antes
primeifWvSj
pontos — 143 a mais do que o
ro titulo mundial, em 1004. Doopoderosas do Campeonato Mundial,
italiano Luca Cadalora, seu via*.
daelogio
soou o alarme através das agências de
um
recebeu
grande
Jjàn
um de seus dois ternoticias internacionais antes da via\juele que era. à época, seu maior Curiosamente,
"Precisamos dar un>
aconteceu
"Ele é o
lugares
ceiros
justamente
Adversário.
gem ao Brasil.
piloto mais
tristeza
Uma
Austrália.
da
no
GP
chute no traseiro do esporte conse-!
Consistente e possui o melhor equia torcida.
para
meu
sem
dúvida,
É,
guindo alguém capaz de dar um chutei
jiamento.
Em 05, a luta pelo primeiro lu•maior rival", afirmou o americano
no traseiro de Mike Doohan", disse;
gar foi travada com um compatrio•fcevin Schwantz, campeão do munlembrando do tempo em que o moto;
Aproveitando a
Beattie.
ta:
Daryl
ciclismo garantia seu espetáculo den-;
Mo em 03. O experiente Schwantz
de sorrisos de Doohan,
economia
tro e fora das pistas com figuras como
dizia.
O
australiano,
itabia o que
Beattie — que faz o estilo galã,
Randy Mamola, Wayne Rainey, KeNascido em Bnsbane em 4 de junho
sempre simpático e amigo dos torvin
Schwantz. Eddie Lawson e Waynt{
ije 65, há muito tempo merecia ocucedores — conquistou a atenção de
além do próprio Doohan
do
do
Gardner,
alto
lugar
mais
g
o
pódio
jjar
todos. Só não superou Doohan,
no meio das feras citadas por
rflrotociclismo. Desde sua estréia nas
que
que acabou a temporada passada
Roberts era um piloto muito rápido
500cc (GP do Japão, em 80), Doocom sete vitórias e outra vez cam!
sem ser superior ao lote.
ijüH exibia as características que
Este ano. só não liderou o
peão.
ousua
carreira:
arrojo,
das
.marcariam
Roberts teme que a categoria
Mundial até a terceira corrida. De?iidia, inipeluosidade e auto-cona famosa Fórmula 1 do Moto!
500cc,
mais
a
não
largou
disso,
ponta.
pois
ciclismo, possa sofrer o mesmo proble-t
jtple.
Antes que as outras fabricantes ini• ! "Ele é muito mais força do que
ma da F 1 de verdade com o monopó;
ciassem sua caçada anual para tirá•^•cnica. Doohan tem um estilo todo
lio de titulos c vitórias espetaculares
Io da Honda, foi chamado para
próprio, bastante diferente, por
controlado pelo alemão Michael Schurenovar contrato. Acertou apenas
"Acho
£nçmplo, do Cadalora ;Luca Cadamacher.
em
08
07.
Dizem
que Doohan assinam
pretende
que
para
•ibra. italiano, atual terceiro colocado com a Honda e aborecendo todos
mudar de ares — e fazer como o
tfo do Mundial). Não tenho dúviaté a morte com a conquista de outro
americano Eddie Lawson, campeão
^ de que e o melhor piloto do
campeonato não contribuiu em nadd
com Honda e Yamaha. Ê esperar
.piundo atualmente", afirma Alepara ver.
'landre Barros. único
para o esporte. Foi um erro", dissi
piloto brasiRoberts, sugerindo que Doohan mir
•{eirp a competir nas 500cc. Para
'-Francesco
grasse para uma equipe menos compe1
Pileri, chefe da equipe de
titiva, como se ura sistema de handi•Alexandre. Doohan è muito bom,
*pas
"Ele
cap pudesse manter o campeonato
é muito
não é imbativel.
Doohan em resumo
J
atraente o ano todo.
Experiente e se aproveita disso muii Mtchael Doohan
O espanhol Sito Pons concorda qut
,ío bem. Acho, porém, que se Dooi W/06/65
•fian for pressionado, errará como
o campeonato deste ano foi pouc^
'Jrram
i Australiana (Bnsbane)
emocionante, mas prefere encarar ?
os outros", desdenhou, para
t Honda Repson Team (oficial)
"Mas
de
situação como um ciclo normal do
não há dúvidas
Ifompietar.
i GP do Japáo. 89
"Algumas das equipes mais
esporte.
PrtBÉlilhfc—IQOeci GP da Hungria, 90
.6ue faz muito bem o que faz. Dai
11994/96/96
poderosas estão em um ano de transi] vencer tanto".
(33
—
de
çâo investindo em novos pilotos e noA primeira
A carreira
vos equipamentos. Isso tende a muvitórias
00,
foi
na
obtida em
uas 33
dar". O ex-campeão mundial di$
Hungria. No ano seguinte, estou9* lugar
500oc e atual chefe de equipe. Waytt
3* lugar
ou o champanhe do vencedor três
vTce-campeèo
—
vice-campeio
l^
Raynei, também acha que o panorama
ezes e acabou vice-campeão mun"As coisas
vtce-campeào
do campeonato é cíclico.
liai, atrás do americano Wayne
«• lugar
mudam muito rapidamente neste ejlainey, que chegava ao tricampeocampeào
campeio
JgRffi«
'f
campeão
.hato. Em 92, não havia dúvida:
campeio
i'&ft'iM
gV "/
porte. Tenho certeza de que o campe<j•thegara a vez de Doohan. Com
carpeSo
canpeao B*j
^jjM
'
ifll^fl
*3r
nato do ano que vem será melhor,
:lima Honda
que è considerada por
mais disputado. É esperar para vcr^.
'íMühjamr
Ihiuitos como a mais perfeita mámm.....
jf////tf
*,S'^' wr^ +afirmou Wavne.
ateitde aos torcedores
Econômico nos sorrisos, Doohan evita contatos com a imprensa e dificilmente alende
Economico
.ÍJÜina produzida até hoje na cate-
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do

1
ídolo

solitário

^"
Alexandre

Barros

afirma

o

motociclismo precisa

que
na moto, quero semsubo
Quando
VICENTE DATTOLI
Este ano, por exemvitória.
a
pre
Procura-se um ídolo. Deve ser
esperava estar um pouco mais
pio,
fcom de roda, bem falante, não te- perto da briga pelo terceiro lugar,
mer chuva e curvas fechadas, tam- pelo menos", analisa. Hoje, Alepouco adversários com melhores xandre subirá na sua Honda tencondições para competir. Em tem- tando descontar uma desvantagem
pos de eleição, seu nome já está de 15 pontos para o italiano Luca
lançado; Alexandre Barros, paulis- Cadalora e de olho no japonês Nota, 26 anos a serem completados no rifumi Abe, que está 2 pontos atrás,
próximo dia 18. atual quarto colo- na quinta posição. De qualquer
cado no Mundial de motos de forma, esta é a melhor temporada
500cc. onde é o único"Orepresentante de Alexandre no circo das 500cc até
motociclis- hoje.
nacional nas pistas.
ídolo
um
de
mo precisa
para se
A indefinição sobre o futuro
com o
aconteceu
como
desenvolver
causa
preocupação a Alexandre. As
automobilismo, onde há muito
com a Honda estão
negociações
(empo temos sempre grandes pilo"É como um casamenevoluindo.
vitórias.
e
tos conquistando títulos
causa preGostaria de ser esse idolo para aju- to. Qualquer separação
duas
as
partes. Tenho
dar a desenvolver o esporte no Bra- juizos para
com a Honcontinuar
em
interesse
sil", afirma Alexandre, sem qualdesenestamos
onde
Pileri,
a
da
e
quer medo ou intenção de parecer
diz o
trabalho",
bom
um
volvendo
audacioso em excesso.
compartilhada
é
opinião
A
Alexandre reconhece que, hoje. é piloto.chefe da equipe. Francesco Pipelo
muito mais conhecido em seu pais leri. "Para
que exista um relacionado que era há três ou quatro anos. mento
que renda títulos,
perfeito,
Mesmo assim, sua popularidade na são necessários uns três anos de
terra brasilis ainda è menor,"Mas
por
entendimento entre equipe e piloto.
exemplo, do que na Europa.
o que Alexanas pessoas já sabem quem eu sou, Devemos conhecer
da mesma
fazer,
de
capaz
é
dre
até
Tenho
falam comigo e de mim.
até onsaber
ele
em
São
organizada
forma
torcida
precisa
uma
que
Paulo — a TAB. Torcida Alexan- de vamos", filosofa Pileri.
dre Barros —. que vai me receber
Pelas contas de Pileri. o retorno
no aeroporto quando eu chego ao
viria em
Brasil após bons resultados", expli- da parceria com Alexandre
ca. humilde] Alexandre, sem saber 98. Antes disso, porém, o brasileiro
fapartir, quem sabe contratado
precisar quantos componentes
"A única pode
"Isso
zcm parte desta torcida.
pela equipe oficial da Honda.
coisa que sei e que eles têm toda a faz parte do jogo. É claro que sabeliberdade e facilidade para falar co- mos que. com a evolução. Alexanmigo", afirma, atento ao potencial dre
passa a interessar cada vez mais
de marketing que esse relacionaás grandes equipes de fábrica. Nosmonto proporciona.
*a obrigação é fazer com que ele
A relação custo beneficio, ou
não queira sair daqui", explicou o
melhor, o retorno que seus resultaitaliano, que há oito anos trabalha
dos podem proporcionar não escacom a Honda e está nas 500cc há
pam ao piloto que, ano passado,
Para 97, se acerera também o responsável pela sua duas temporadas.
"Cor- lar mesmo com Alexandre, Pileri
equipe, a Barros/Kanemoto.
ro por prazer. Antes de mais nada, garante que manterá os fornecedoestou na pista para me divertir. res de pneus (Michelin) e suspensão.

¦

següir o exemplo

do

no
automobilismo
para ganhar popularidade de Andrépaís
Fotos
Arruda
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Na luta pelo 30 lugar das

AGENDA
Um

circo

descontraído

dial, Alexandre Barros. que vai
disputar o terceiro lugar no camFique atento! Você que vai as- peonato, é quem dá o tom despre"A
íitir hoje à etapa brasileira do tensioso do motociclismo.
Mundial de motociclismo c pas- questão é que o público pode fi$ear pelo paddock do autódromo car mais ao lado das equipes do
Nelson Piquet. em Jacarepaguá, que no automobilismo. As pespoderá ver lances curiosos. Dile- soas podem chegar perto de uma
rente do automobilismo, o circo moto, tocar um macacão ou a
das motocicletas é mais descon- mão de um
piloto. Ê mais poputraido. Nem precisa ficar lá na
característica de
Essa
diz.
lar",
pista para ver os jóqueis de cavalo estar mais
próximo da realidade é
de aço — os pilotos em geral têm
italiaiim biotipo mignon — em ação. confirmada pelo jornalista
18
anos
Não é raro vê-los saindo dos bo- no Paulo Beltran, que há
"E
o
circo:
segue
fces montados em ——
mais humano".
suas máquinas poOportuna é a obsertentes atravessando
vação de Antônio
"Ver um carp"garpaddock para cheBarros.
à pista. Tem-se
ro de F 1 ou F Indy
que tomar cuidado,
rodando na rua é um
çles não andam lá
sonho. Já a moto faz
jnuito devagar. Tamparte da realidade
bém é interessante
das pessoas. Pode-se
o colorido
observar
:do
inclusive adquirir réinterior dos boplicas das que são
xes. com uniformes
usadas nas corride corrida penduradas", comentou.
jios misturados às '
A mãe do piloto
if ¦PV
peças das motos.
da
Indy Christian
Como a disputa ¦¦9^'n
Susy FitFittipaldi.
do Mundial é dividitipaldi,
produtora
da em três categorias
responsável pela'
i— 125cc, 250cc e
montagem do CenSu«y nttlpaKU
500cc — é também
tro de Midia no au"A
muito maior o núF 1 é mais
tódromo, diz que o
mero de pilotos enmotociclismo tem
A
sofisticada.
yolvidos. As equipes
um clima mais à
Jlécnicas, composta
Indy e o
vontade. "A F 1 é
basicamente por
mais sofisticada. A
"gente
motociclismo
jovem, a comeIndy tem uma aproiçar pelos pilotos, não
têm maior
ximação maior com
são tão grandes coo público e o motoaproximação
ino as do automociclismo mais ainjbilismo. Mas juntan- com o
público'
da", garante ela,
ido todas as categoespaque pela primeira
iias. as equipes
ijham-se por toda a área do pad- vez trabalha no circo das motoidock criando um movimento cicletas. Há cinco anos, ela
^peculiar. Para quem gosta de ver monta o Centro de Midia para a
tmáquinas velozes e sofisticadas, é F 1. Na F Indy, esse ano no Rio,
ium prato cheio. A parafernália, trabalhou junto às equipes. Suzy
:no entanto, não tem o mesmo acompanha corridas desde que
ivolume do que a transportada pe- tinha 16 anos. Gosta de trabamas
Jas equipes da F 1 ou F Indy. lhar na cronometragem.
na
sua
experiência
aproveitou
seja
!Outra coisa è que, embora
:um Mundial, é mais comum ouvir decoração de interiores e de fa¦conversas em italiano e francês, lar 7 idiomas para não sair das
[quebrando a hegemonia do in- pistas. Apesar da descontração,
rglês. Motocicleta é coisa levada a o circo do motociclismo, coregras
•sério
pelos europeus, principal- mo lembra Suzy, segue
organizade
rigorosas
bastante
Itália.
imente na
i Antônio Coelho Barros. pai do ção exigidas pela Federação ln«único piloto brasileiro no Mun- ternacion^l.

HOJE
-I
HANDEBOL
do
|™
4 e última etapa
Cicruito Estadual de praia,
masculino e feminino, a par-tir das 9h, em Copacaban£~j
(em frente à Rua Santa Cia»;
ra).
SURFE
•
1* etapa do II Cicruito
Kortatu, em frente ao
Country Clube, em Ipanen
ma, a partir das 9h.
AUTOMOBILISMO
_ 3 Horas de Daytona, proT
va final da categoria IMSA
International Motor"
Sports Association —, dos
EUA, com o brasileiro Antònio Hermann, que corre com"
o atual campeão, o espa-.1
nhol Fermin Velez, numa,.
Ferrari 333SP.
BASQUETE
Campeonato do Rio: 9h,
na Gávea, Botafogo x Je
quià (infanto, mas); 9h30v<
Barra da Tijuca, Akxe x
Mangueira/Xerox (infantil
fem); 11h, Akxe x Petropolitano (infantil mas); 9h30, Frte
burgo, Nova Friburgo x Fla^
mengo (mirim, infantil;
infanto mas); 9h30, Laranjeiras, Fluminense x Cá»
mary (mirim, infanto masjj»
14h, Flamengo x BotafogC
(infantil e adulto fem)
TRIATLO
6o Gatorade Rainha. Largada às 9h, na praia do
Gonzaga, em Santos. Participação, entre outros, de
Marcus Ornellas, Fernanda
Keller, Oscar Galindez,
Marcelo Uuttenas, Christina
de Carvalho e Suzana
Schandort
VÔO LIVRE
De hoje ao dia 12, 2° Rali
Peugeot, com 30 pilotos de
10 países, entre eles Brasil,
EUA, França, Inglaterra
Áustria e Alemanha. Percurso de mais de 500km,
com largada e chegada ejp
Ribeirão Preto (SP)
VÔLEI DE PRAIA
¦ Desafio Kaiser: Jacqueline e Sandra enfrentam a du
pia americana Fontana/
Hanley, enTõõiS" oCtr rtc—12
pontos. A partir das 10h30,
na praia de Icarai (Niterói)

MÁRCIA PENNA FIRME

Para Antônio Barros. pai do piloto Alexandre Barros. as motos Jazem

í/u realidade das pessoas
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Nem o título definido nas 500cc tira da

na pista
prova perspectiva de muitos pegas
par-se, e muito, com o japonês NoV1CF.NTF. DATTOLI
rifumi Abe (134 pontos) e o ameriO torcedor brasileiro não tem do
cano
Scott Russell (132). Ambos
que se queixar. Se o Mundial de estão em ascensão e Abe
já consemotociclismo das 500cc, a principal
vencer
este
ano
até,
(GP do
categoria sobre duas rodas do mun- guiu,
em
Suzuka).
Japão,
do, chega ao Rio definido com o
Preocupação — Nas 250cc
australiano Michael Doohan trinão
campeão, as emoções nas 250cc e (largada às 12h45). o título só
excesso
ao
Rio
pelo
I25cc estão asseguradas. Nas chega definido
250cc, o italiano Max Biaggi pode de preocupações extra-pista que
comemorar seu triunfo, mais uma Max Biaggi enfrentou durante a
vez, em Jacarepaguá; nas 125çc, a temporada. Explica-se: folgado na
luta é entre três japoneses. Mesmo liderança do Mundial e com o trinas 500cc, que têm largada prevista campeonato quase certo, o italiano
ser assediado por equipes,
para 14h e transmissão pela TV passou a
Bandeirantes, a presença do brazu- patrocinadores e jornalistas para
ca Alexandre Barros seria suficiente definir, logo, sua temporada de 97.
— que fica Andou com a cabeça virada e lepara garantir a emoção
ainda mais forte com a possibilida- vando uns tombos. Resultado: o
de de Alexandre assumir, no Autó- alemão Ralf Waldmann reduziu
dromo Nelson Piquet a 3a coloca- para 21 pontos a distância entre
eles. Mesmo assim, se Biaggi cheção do Mundial.
do
gar. hoje, quatro pontos à frente de
15
atrás
Com 134 pontos.
italiano Luca Cadalora (vencedor Waldmann. empinarà sua moto no
do GP do Rio em 1995, com uma retão de Jacarepaguá, como fez em
Yamaha), Alexandre luta para ficar 95 para delírio da Aprilia.
Como tem acontecido nas duas
com o lugar mais baixo do pódio
temporadas, o titulo das
últimas
seu
do Mundial, o que significaria
melhor resultado até hoje na cate- I25cc (largada ás I lh30) terá olhos
oriental. Aliás,
e
goria. Pode parecer pouco, mas puxados paciência
oriental
foi possisó
com
paciência
quem conhece o conturbado munde
vel
suportar
o
campeonato
do das duas rodas, porém, sabe que
do
de
alternativas
número
maior
um piloto não-oficial (aqueles que
não correm com motos fornecidas motociclismo em 96. Se no terreno
dirotamente pela fábrica, casos de das possibilidades até o espanhol
MjJJiael Doohan e Alex Crivillè, Emilio Alzamora pode chegar ao
n|o"estranhamente campeão e vice alto do pódio — precisa vencer ou
ptío Honda Repson Tearn) sofre ser 2" nas duas provas que faltam e
rrtwto para chegar onde Alexandre torcer contra a brigada nipònica —.
o troféu está mesmo entre HaruchiM
A luta pelo terceiro lugar, po- ka Aoki (de 20 anos), Masaki Torém, não está restrita aos dois me- kudome e Tomomi Manako. Entre
lhores amigos — fora das pistas — eles. 15 pontos de diferença e três
ck> motociclismo mundial. Se mate- equipes diferentes. Um detalhe: Toirrcrticamente até Tadayuki Okada kudome é a esperança da Aprilia
pode roubar-lhes a posição. Cada- para quebrar a hegemonia da Hon|órã e Alexandre precisam preocu- da na categoria.
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autodromo de Jacarepaguá
Jacarepagua
tilulo mundial das 250cc no autódromo
ana consecutivo, o titulo
O
0 italiano Max Biaggi pode conquistar com a Aprilia, pelo segundo ano
'

0 mundial
12 See
1° Haruchika Aoki (Jap)
2" Masaki Tokudome (Jap)
3° Tomomi Manako (Jap)
4° Emilio Alzamora (Esp)
5° Stetano Perugini (Ita)
6° Valentino Rossi (Ita)

175
161
160
138
121
109

280cc
1° Max Biaggi (Ita) 249
2° Ralf Waldmann (Ale) 228
3° Olivier Jacque (Fra) 152
4° Jurgen Fuchs (Ale) 147
5° Luis D Antin (Esp) 121
6° Tdhru Ukawa (Jap) 116
SOOcc
1° Michael Doohan (Aus) 276
2° Alex Crivill6 (Esp) 215
3° Luca Cadalora (Ita) 149
4° Alexandre Barros (Bra) 134
5° Norifumi Abe (Jap) 132
6° Scott Russell (EUA) 126

Preços no autódromo
estão multo salgados
Com a proibição de entrada de isopor. alimentos e
latas de bebidas, quem for ao Autódromo Nelson
Piquet hoje pode ir preparando o bolso. 0 copo de
água custa RS 0,80; o refrigerante em lata e a cerveja,
RS l .50: um cheesburger. RS 2,20 e um simples
hamburguer. RS l .60. Os restaurantes oferecerão 14
pralos diferentes — preço médio de RS 14). entre eles
o spaghetti à Alex Barros. com frutos do mar.

Graff deixa
torneio por
contusão
A alemã Stcffi Graf desistiu
ontem de participar das
semifinais do Aberto de
Leip/ig, por causa de uma
lesão no joelho esquerdo, a
mesma que a havia impedido
de disputar os Jogos
Olímpicos de Atlanta, há dois
meses. Graf deveria enfrentar
a compatriota Anke Huber.
"É a
primeira vez que sou
obrigada a abandonar um
torneio em plena disputa.
Isso me deixou muito triste,
mas não tive outra
alternativa", disse Graf, que
será examinada por seu
medico, cm Heidlberg.

Jacqueline e Sandra são
atrações hoje em Icaraí
A praia de Icarai, Niterói, será palco hoje do Desafio
Kaiser de Vôlei de Praia, entre as americanas Barbara
Fontana e Linda Hanley, quartas colocadas na
Olimpíada e as brasileiras, ouro em Allanla,
Jacqueline c Sandra. Esta será a primeira vez, após a
Olimpíada, que os torcedores do Rio poderão ver as
novas musas da areia. A dupla vencedora leva o
prêmio de RS 10.000. A partida começa ás 10h30.

Basquete
enfrenta
o Uruguai
rl
A Seleção Brasileira
masculina juvenil de basquete
enfrenta hoje a do Uruguai, >
na abertura da fase final do .;
Sul-Americano da categoria, "
que está sendo realizado em
Loja, no Equador. A
campanha da equipe
brasileira foi irretocável na
primeira fase, disputada em
Ibarra: venceu as três
n
partidas programadas e
classificou-se em primeiro
lugar no grupo. Como
ganharam dos uruguaios por'
90 a 77 na quarta-feira, pela
fase inicial, os brasileiros sã<v.
considerados favoritos.

LU
Hike
!

de

Lite

hoje

na

; Hike Lite, do Stud São Pedro
ila'Aldeia, é o favorito do Clãs$ico Primavera, prova central de
noje no Hipódromo da Gávea,
em 2.400m,na pista de grama,
tom largada prevista para às
¦J 7h50. Depois de corrida apenas
Regular no Grande Prêmio Brakil,. o pensionista de Amo HoÜecker Júnior reaparece cm
companhia desfalcada e deve
atropelar com sucesso nos meIros finais.
i Clubhouse Flyer, do Stud
•TNT, está em fase de evolução,
Vem de ótimo segundo lugar na
pista de areia, aonde sofre reba-

é

favorito

Gávea
te, e na grama vai vender caro a
derrota. Gunner Max, Regency,
By Bitten e Magic Power são
outros fortes competidores no
páreo.
Favorito - Grapiúna, do
Stud Brincadeira, é o maior favorito da programação. Está
inscrito no terceiro páreo da
reunião e deve ser a opção preferida dos apostadores para fechar a supertri, que começa nos
dois primeiros páreos. Honcy
Race, com treino de lm02s nos
1.000 metros, deve vencer a prova inicial e Eight or Eighty.
que vem de vitória fácil, pode repetir e ganhar o segundo.

1* PArao: Honoy Race ¦ SoslenwJa ¦
Sofia Nico
2* Páreo: E>ght or Eighty ¦ Üaldoc* ¦
Brotton Woods
3' Péreot Grapiuna ¦ Angel Girl ¦ Kinzo
Kid
4* Páreo: Exeter Boy ¦ Roy Gold ¦ Sunday-Dluo
5* Páreo: Remonto ¦ Fair Cropy ¦ Out ol
Bonds
•• Páreo*. Sirey ¦ Luro* ¦ Mr Cofoo
7* Páreot Me»o Ambiento ¦ Galo Velho ¦
Mango
8* PItmi Hike lito ¦ Clubhouse Flyer ¦
By Bitten
9* Páreot Firo Blue ¦ Madison Avenuo ¦
Sapiranga
10* Páreot Dommanco ¦ Zô Maurício ¦
For Your Magojty
11* Páreot Vulcanus ¦ Mister Pigout ¦
Montalcino
12* Mmoi Di Risota ¦ Maimony ol Slool ¦
Entering Monaco

(Q)
GI
REFRICENTRO
A

I

CHEVROLET
ANDANDO NA FRENTE

MARCA

D
DO

•-^•'

AR

Mm
\
'^WPWB^WWWW^lPlW^oy*

X\
a

»nwwl»<»i 3*7 (Grap«jna|. 9*8 (Firo Bluc) e
n'2(Vuianuj|
¦Mka4at3'7|Gtapiuna|
Tht*r 8*?S (Hke Lite e ClubdouM Flyer)
TrtMas 6' |Hike Lite. Clubhouse Flyer e By
Bitten)
OaafriMtt 6' ISirsy Luro Mr Ccleo e Lock
Clear|

n^TV
VQ# Campeonato

Brasileiro

¦H
^Artilheiros

¦BH^^—~PQ~I J | V | E I P I BP
.JtM
25
1* Palmeiro* 26 12
17
2* Cruzeiro 24 12
13
»• Qutrani 23 12
uf AttOtico (MG) 21 12
19
18
5* Sport 20 11
-• Wmwiw 20 12
13
' h GrAmio 19 11
23
19
4
3
Paulo
19
12
5
SAo
•ft*"
15
5
AtlOttco (PR) 19
12
1
irr
11
Corinthian* 19
12
4
17
12
11* International 16
3
15
12
liffUl
18
3
uU
16
18
12
3
or VMM
17
... Vil6ria 16 12
16
.15* JuvantuOa 17 11
Portuguasa 17 12
16
•tt* Samoa 14 11
13
T8^ Corttiba 13 12
13
19- Oo»8a 12 12
12
20* Wwwlmwia 11 12
10
21* Bah«a 10 12
11
12
22* Paran*
Criciuma
11
11
;2811
9A* Bragantino
ihkri
• Sport s Mo Paulo

I QC~
7
9
9
16
9
11
12
13
13
10
12
12
18
19
12
14
12
22
13
27
20
22
19
24

10 00U—Túlio CttoUg»)
N 00LS—Djalminha (í
08 00LS — Paulo Nunes (Grtmèo) e
Allton (Guarani)
07 Q01S—Palhinha (Craaaira); Leandro lntonoctowl)
00 00U — Ozèas (AttéMco H»; Renaido (AUÉUm MO); Zè Alonjo (0i*>
mio); Luizáo (Mnwfcaa)
0» 00U—Euler (—ÉMn MO); Paulo
Rink (âmmi W»; Mabilia (Criciúma);
Be beto (Ftamaiiga): Fernando (Jaw
i): Rlncón (Mnwiratl; Luis Müller
I). Juninho e Edmundo (Vaaco)
04 QOLS — Helbert (AMUm-MG).
Ale* e Pachequinho (CocMba); Jamelli
(tanto»), Müller e Aristizabal (No
); Agnaldo (VMria)
? Prfcd—tjoflo»
HoJ*
L17h
VacoiRncrga
.
unnpniiai
fXnrtis»
i
Wo
(W3..
Q
HowtilShOV)
O^lHierBlCor**»»»
Cnne »
PCIOJKI >
fcr|»*iO¥t I7h
BaMiSartJS
UarctteSMSanto
OBr^nvoiPjrlPi
Bnrtc(*0i/3-»
i
Gcos
G^an
0**senWi'Viúra
hertrtjtif* »
QCTOcmCoríÈ»
lT7h
OCnasoiGrlnc

MAIS

LARGA

UNIA

NA

NOSSAS

VEZ1A
VEZ

FRENTE.

LOJAS

PARA

0

0

REFRICENTRO

__

USPONÍVEL

EM

JÁ

AR

CONDICIONADO

VECTRA

DL

BONSUCESSO: Av. Brasil, 5.932 ¦ Tel.: 270<4141
BOTAFOGO: R. São Clemente, 195 - Tels.s 527-7608/246-3764
"leis.:
287-3144/287-1960
COPACABANA: R. Francisco Otaviano, 67 PETRÓPOLIS: R. 13 de Maio, 184 - Tel.: (0242) 43-1664
RECREIO: Av. das Américas, 14.755 - Tel.: 437-7835
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André Arruda

riticas

a

marcam
pista
-»

.
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Vtreino

final

Doohan, o mais irônico nas queixas, é
'pole'.
Alexandre larga em 9o
também o
¦

francês Olivier Jacque. pole das
MARCIA PF.NNA I-1RMF.
250cc, com o tempo de Imin55s955,
H VICF.NTF. DATTOLl
ficou espantado com os problemas
As queixas contra a pista do Autódromo Nelson Piquet continua- que enfrentou na pista ontem.
"Existem
ram tomando a cena do Grande
pontos do circuito em
Prêmio Rio de Motociclismo. E até que parece que temos de descer
uma escada, tantos são os degraus
ganharam mais força ontem. Declassificatório
treino
que no asfalto", afirmou, fazendo coro
pois do
definiu os grids para a 14a etapa do com o teor de rancor que os demais
Campeonato Mundial, que a TV pilotos estavam dedicando em suas
Bandeirantes transmite ao vivo ho- avaliações sobre as condições da
je a partir das 15h. os pilotos deixa- pista.
Títulos — Apesar das criticas,
ram inteiramente de lado a diplode hoje prometem bons
corridas
as
rigomais
O
macia em suas criticas.
duelos
estrela,
a
maior
para o lã do motociclismo.
roso foi exatamente
o
titulo
das 500cc já está decidiSc
triDoohan.
o australiano Michael
favor
de Doohan. nas 250cc o
do
a
das
500cc,
campeão antecipado
que
Ralf VValdmann, vice-lider
alemão
larga na pole position.
com 228 pontos, entra na pista es"Não
gosto da infra-estrutura, perançoso de adiar mais uma vez a
do clima e principalmente da pista.
festa do italiano Max Biaggi. lider.
É uma loucura correr num circuito com 249. Na categoria 125cc, o
com tantas ondulações", afirmou
duelo é entre três japoneses: Haruchita Aoki (175 pontos). Masaki
Doohan, sem deixar de dar uma
risada irônica quando questionado Tokudome (161) e Tomomi Manako (160)
sobre o circuito. Se não bastassem
as criticas, para contrariar
ainda mais os organizadoSOOcc
res Alexandre Barros, o
1. M Doohan Imolo 1). Aus. Honda 1min53s293
único brasileiro no circo
N Abe Jap (9). Yamaha 1min53s404
J Bayle. Fra (12), Yamaha. 1min54s253
das motos, não foi nada
C Choca. Esp (24). Honda 1min54s286
liem no treino. Marcou o
L Cadalora. lia (3), Honda.. 1min54s316
nono tempo e lagarã na
Imin54s496
9
A. Barro», Bra (7), Honda
terceiro fila.
"Itve alguns
proble250cc
mascara acertar o cqui1min55s955
O. Jacque, Fra (19). Honda
R Waldmann. Ale (3). Honda ,1mln56s190
paiátóto. Mesmo assim
J Fuchs. Ale (11). Honda 1min57sB10
biíra^im segundo c posso
N
Aoki. Jap (6). Honda 1min56s495
jamais! IX" qualquer
5. J Ruggia. Fra (5), Honda 1min56s753
mais
muito
Sustou
"ate
M Biaggi, lia (1). Aprilia 1min56s762
na moto e acho
125cc
quSJjfrdemos fa/er uma
H AoKi. Jap (1) Honda 2mm01s583
boa^rrida" explicou,
S Peruqini. lia (6). Aprilia 2min01s91B
procurando amenizar as
... 2min02s631
Manako. Jap (8). Honda
T.
estrangeiros.
critica* dos
N üeda. Jap (12), Honda . . 2mm02s651
Às'queixas, porém,
M. Tokudome. Jap (7). Apriiia 2mm02s668
não ficaram restritas aos
6. E. AUamora. Esp (3). Honda 2min02s788
pilotos das 500cc. O

iVrx+ /?,

Jacarepagua
aulodromo de Jacarepaguá
25(kc no autôdromo
mondial das 250cc
consecutivo, o titulo mundial
Max Biaggi pode conquistar com a Aprilia, pelo segundo ano consecutive,
O
0 italiano Ma.x

PROGRAMAÇÃO
TRANSITO PROGRAMACAO
dodo Rio de Janeiro e Aeroporto Santos
INTERDIÇÃO DE TRANSITO
INGRESSOS
INGRESSOS INTERDigAO
haveri
aulbdromo haverá
Dumont. Na saida do autôdromo
larga- Dumont.
as 10h20). largaHoie warm up (9h às
Bue- • Hoie
Ho|e: Av. Embaixador Abelardo Bue• Hoie
ale l
Rede Bob's:
Bob's- setores de E2 até
'à
disposição
do
a
disposicao
de
táxis
t^xis
bolsào
público.
publico.
e
500cc
SOOcc
bolsSo
250cc
125cc
das
(12h45)
(I2h45)
6h.
(11h30),
6h
das
de
no.
a
(11h30).
MoMono.
Av
Nestor
partir
Postos Shell-Rio (late.
heli-,,
hell-.
de
o
Não
será
N3°
serS
pouso
permitido
Permitidc10
(14h)
ALIMENTAÇÃO
de
ALIMENTAQAO
(14h)
•
F6nix. Av. Borges de
41. Botafogo; Fènix,
reira 41,
aut&dromo
còpteros no autôdromo
24 cfipleros
N" de voltas da corrida 24
Bob'ss e • N"
Ataul- • Para o público.
publico. Lanchonetes Bob
Lagoa, Maruio, Av. AtaulMedeiros 3.219, Lagoa.
re9ulares'
ônibus: além das linhas regulares,
TRANSPORTE
estandes do Churrasquinho Campinas TRANSPORTE
Av. estandes
Canirio. Av.
Iolo de Paiva 149, Leblon; Canário.
T ônibus
*a\ ^aS
dos estacionasairao
Gnibus
706 o 708. sairão
trfcs pontos
tern três
TSxr a Transcoopass tem
pontos 706
restaurantes • Táxi
Na área
area interna do circuito, restaurantes
Alonso de Taunay 801, Barra da Tijuca; e Na
Parque'
Riocentro do Via Parque»
mentos do Riocentro.
In- mentos
aut6dromo Hotel Inde partida para o autôdromo
rapidas) e Village 2 de
Village 1 (refeições
Go- Village
(refei?6es rápidas)
GaleSo 2 870. Ilha do GoHavai,
Havai Est.
Est do Galeão
e
estrada
Arroio-Pavuna.
da
Shopping
Internacional
Internacional
Shopping
Aeroporto
tercontinental.
imprensa)
imprensa)
tercontinental.
de
da
sala
e H3
G3eH3
(terrapo
B1, E2, F2. G3
(terraço
A1.B1.E2,
vornador) A1,
Loja Moto Crazy (Av. Armando Lombardi. 20, Barra da Tijuca): B1, E2. F2 e
G3
Jacarepaguá
autôdromo de J«C«W|W»BI
0 «*¦*»¦>
do
S Shoppings
estandes do Banco .0
s»„»,nQS jL,
122/C2.
122/C2.
Brasil no Barrashopping (loja
___
,
[
Cobarta
905mi
ini Arquibancada
Araulbancada Coberta
nivel Lagoa). Norteshoppmg (loja
(IO|a 3 905setores ,
S) oe RioSul (4° andar) todos os setores
Aiquibancada Descoberta
D»i I Arquibancada
OS setores
setores BsD
No autôdromo
autodromo todos os
(
Center CURVA
WRVA
(n)
Hospitality Conter
Preços
Precos
[W]
rWl Hospltallty
AMTIGOS
Setor
\*)
(j)
Club
"0NAT0
Club
«°N*I9
Paidack
Paddock
50
so
Qç]
[S3
A1/B1
AVB1 RS
rs
'
C1
R$63
(?) Portlo dt Acosto
C«wasul
D2
RS 32
S:::::::z::::::::::::::::::::::::::::::r$32
cSSy\/^
E2, F2. G3. H3,13 RS 25
q
Paddock Club
RS 700
LB T HC
/
Promoções
Promopdes
CURVA
|
Banco
NORTE
Clientes Teen
Teon (13 a 19 anos) do Banco
Cliontes
do Brasil concorrem, na compra de ingrosso, a uma viagem a Miami, com
direito a acompanhante
^
de RS 2 a RS 7 e
No Bob
urn lanche do
Bob's,s. um
CI
B
E^_0
O
F
H
arquibancada
I
mais RS 14,00 valem uma arquibancada
descoberta
descoberta
fa)
fa)
(Pi)
UW
fa)
ESTACIONAMENTOS
ESTACIONAMENTOS
I'M
'
^f. ABUARD0 SUfHO
Riocentro (5.000 vagas), Via Parquo
¦A
Arroio-Pavuna "':,v".;?v.;'—
^t>yifUUmM^WH
'
Shopping (3.500).
(3 500). Estrada Arroio-Pavuna
' „ ; ; ;;.—
-— ¦ '
:—
—' (10000)
(10 000)
j»
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1? ?
1* Palroeiras T6
i "'"^"cru/wro
f*
I
7
«
j
23
3.
70
.!?.
3
2
12 7
i
. punt.ini 23
13
^
1®
0
'2 7
AII»lieo (MOI 2'
(
12
]3 '1
20
12
1
23
11
5
j _ fc'Ci«m,o 19
•
»
*
13
5
r.r.'suo
Paulo
19
;
' *J ' • All#.!irn |PR|
5 ...
1
12 6
19
?.?.
Cormlh.ans 19 12
11 10
;
13
«
!
Internacional 19
~
16
*
1'
13
5
BoUfo«o 19—••••*• "" "" ***** 13
18
IS
3
12 S
13: Vaaco
18
i! ...-li-JfA .MM....——
19
17
3
12 5
I
fc!VitOr,a 18
11
S
12
; l i-,Juv*nluOe 17
16
12
16 \*
i rp/'o.tuguaja 17
4
11
TTrr.Sanloa 14
2^
13 12
22
12
]3
18" Coft'ba
13
13
12
3
12
3
19* Goi&f
12
27
7^
10
12
3
20*/Hwiihl«if 11
^2
10
4
12 2
?r JBah,a
11 20
'
22
2
8
12 2
Par«n4
8
19
11
3
C*•cutis
1
""
24
2
5
11 0
24* Braganti'K) 2
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1* Pèrto: Monoy Race ¦ Sostenidn ¦
So'ia Nicc
Baioock ¦
III
III!
¦_ Hh
™ ll Wku ¦
Eight etci Eighty ¦ B.vooci>
P*fWt E.gfil
a>a- Pèrto:
Hh ¦ ¦
0'etton Woods
Kinro
J* Páreo: G'«ipiuna ¦ Angol Gifl ¦
KKJ
1
1^1 I
|
H H H
HI
¦ SunII
Pkf<r. Eietur Boy ¦ Rey GoidSun4* Páreo:
day-0iue
Oul olol
r.w Cropy ¦ Out
Romefito ¦ Fatf
Pkto: Romemo
5*5' Pèrto:
j
AR
D
DO
BondS
lll> %
A MARCA
.
Co*«M?
!•
luroi ¦ Mr Co'ee
Scoy ¦ lurot
P^to: S"oy
6*0* Páreo:
Ambienle ¦ Galo Velho ¦
Men) Ambiente
PAr^ot Mok>
7* Páreo:
Manqo
il'
Mango
-j.'
Llie ¦ Clubhouse Flyer ¦
Miko lile
Mr*0! Hiko
••B' PtrMi
Bitten
1*
By Bitten
*"
Avenut* ¦
x
F«fo Bioc
Blue ¦ Madison Avenue
9* Páreo:
Wftot F«re
^V\
Sapifanga
Sdptranga
rHFX/RllLfT
••
\
S'**'
\
^V
'
II I
CHEVROLET
Mauricto ¦
LlltVI"
Qominance ¦ liZ0 Maurício
10- Nr»«t
PtrMi Domiuncc
10*
For Your Magestv
ANDANDO NA FRENTE
Pigout ¦
¦.
.
M",e' ^'
vu"nul'¦ Mister
11- PèrMi Vuk.mus
I
Montalcmo
Z££
\
\V
Steel ¦
\
Haimony ot Stoci
Risota ¦ Harmony
Pinei 0iOi R«sota
If
12* »*rwt
v."-'"..1
^
Monaco
"
Entenng
Entering Monaco
-afe^a&i i.
\
e
BKiCI
? (Grap<una). 9*8 IFire
9^8
\
flnimi^rfr 3'3"?
Acunwlada:
IfJIYuicanuil
^
3 . i
TI lOiapigni)
tartlil
llrtlin3'7
I
^_
^K^kk.
e Clul^Ouse Flyer)
8-rs IMik» Lite
Litee
/
DuptK
OuptK 8*?5
c B»
By
N
Ciut>t»ousc
tite. CiuWwusc'iy«'
Trifvta: B* |H,ke Lite
B>nen|
U'ti MiCoiceeLook
On*iriM*s6° (Sirey.
ISirey. lu'«»
On»<rif»toi6'
Cieatl

S Hike Lite. do Stud São Pedro te. e na grama vai vender caro a
da Aldeia, é o favorito do Clãs- derrota. Gunner Max. Regency.
sico. Primavera, prova central de By Bitten e Magic Power são
hoje no Hipódromo da Gávea, outros fortes competidores no
çm 2.400m,na pista de grama, páreo.
do
Favorito - Grapitina.
1UI UUMU prevista
líom-largada
I
%V'*U
para às
I'»"" "» r*
o
maior
faé
Stud
Brincadeira,
apenas
corrida
de
17H50. Depois
Está
vorito
da
BraPrêmio
programação.
(egulfr no Grande
ijilí# pensionista de Arno Ho- inscrito no terceiro páreo da
reunião e deve ser a opção preílcç?fc'tr Júnior reaparece em
dos apostadores para fedesfalcada e deve ferida
çorppanhia
supertri. que começa nos
char
a
jjur^çpclar com sucesso nos me- dois
primeiros páreos. Honcy
jros finais.
Race, com treino de Im02s nos
do Stud 1.000 metros, deve vencer a pro. Vv..w.
Clubhouse Flyer.
^ },j,uü..uu«
TNti está em fase de evolução, va inicial c Eight or Eighty,
vem!'de ótimo segundo lugar na que vem de vitória fácil, pode reo segundo.
e
pista de areia, aonde sofre reba- P<-'tir ganhar

^Campeonato
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^
rv&R9RPl%?!&!<&*^P%£^3!989!HBPP
j.
•

— Tulio Cotofogo)^^
(Botafogo)
10 OOLS
Jk
OOiS —Túlio
9 QOLS — Djalminha
'paulo (MmahM)
'i
(QrA—'
8 OOLS
QOLt — Paulo Nunes (Or*Ailton (Owarani)
mto) e Allton
mio)
(Qwarani)
\
Paihinha (Cniaalro);
(Cmaako).
j
7 OOLS — Palhinha
Leandro (kitornaciOMl)
(IntorMcloMt)
Oz6as (AMéUco-**).
• OOLS — Ozéas
(At»*Uco-P«)
Alonso
_____
Z6 Alonso
Renaldo (AUéUoo
(AtWIco MO); Zé
,—„
i
(Qrémlo); Luizào (Palmolras);
Luís Muller (Sport)
FEZ JA REFRICENTRO
I
MAIS UMA VEZ
S OOLS — Euler (AMéUoo-MO).
Mabllia
Mabllia
:
>W):
Paulo Rink |MIWwM|:
(JUHMeo
|
(CrloMma); Bebeto (FUnMn«o).
Fernando (Juwntud*). Rincôn
i
Juninho e Edmundo
SSS
INMwl.
LARGA NA FRENTE. JA DISPONIVEL EM
i
(VMCO)
4 OOLS — Helbert (Atlético-MO).
Alex e Pachequinho (Cortttba). Jamelli (Santos). Muller e Aristizabal
NOSSAS LOJAS 0 AR CONDICIONADO
j=Syl
(Sèo Paulo): Agnaldo (Vitória)
|
"
|
? Próximo» jogot
!
PARA 0 VECTRA 6L
Ho|t
j
' - "*"
~
17h
Mraani
x
Rímengo.
V»5tt»FtamengaMarac»n4.17'i
j
? Vasco
j
Flomnense * ABeteo (MGI. Laraniewas. 1®>
0 Ruirwense«Allèteo(MG}.liraTí«ss.Wi
Paimeras i Conn#*ars. Moarb. I9h (TV)
BONSUCESSO:
Qo Pa^.toK^Mcr^shOV)
270-4141
I
Aw. Brasil, 5.932 Tel.: 270-4141
BONSUCESSO: Av.
5
*Juyrtwfc.Can«tíè.19i
Portv^uesaxJuv*<ude.Can»r**.
D0 Portuguesa
17ti I
B»!u«Silos. Forte No*. 17ti
Sao Clemente, 195 • Tels.: 527-7608/246-3764
BOTAFOGO: R. São
0 BífMiSar*».
BOTAFOGO:
Seti-».
Waraio
«
Parari
Bragítno
Bra9antnojParantMaretjos*to,i6h
{
0
287-3144/287-1960
Tels.: 287-3144/287-1960
67 - Tel».:
COPACABANA:
QOp^CABANA: R. Francisco Otaviano,
1&>.
.~~m
\j
CX/o. 16*.
Bnnco de (X*o.
Goas, Broto
G^ari^ > Goés.
0 Guarar*j
43-1664
43-1664
j
Tel.:
(0242)
184
AS^W>V«ria.JoaauimAn*ica19t
PETROPOLIS:
PETRÓPOLIS: R. 13 de Maio,
0 AMcotW)«Vitona.Joa3uri*raénca19i
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NA GRANDE AREA
¦ ARMANDO NOGUEIRA

Fluminense

Moreira

Lima

outro dia, pessoalmente, o pianista Arthur Moreira
Lima. Entrevistei-o pro programa Esporte real. Sei de muita
Gonheci,
ele,
gente que gosta, desvairadamente, de futebol. Tanto quanto
me
alguém
A
menos
aí.
muitos
haja
duvido
que
por
que
porém,
confesse que, durante a Copa de 94. via 10,12 horas de futebol. Ou
x
que tenha tido coragem de assistir duas vezes ao teipe de México
Tunísia. Ele viu. com alegria.
Arthur Moreira Lima é torcedor do Fluminense. Na gaveta do
antigos e modernos,
guarda-roupa, empilhados, todos os modelos,
da camisa tricolor. Ele conta, em ricos pormenores. a história de
cada uma delas. Afagá-las. como Arthur as afaga, e uma grata
maneira de consolar-se das recentes desventuras de seu time.
Gol do Fluminense, Arthur revê 10 vezes. Entre duas colcheias,
ele vai lá, dispara o teipe e revive o lance triunfal. Por sinal que, no
momento, as chances de vibrar com um gol tricolor são cada vez
mais raras. O time do Fluminense hibernou. Se alguém pedir, ele
narra o gol com todos os efes e erres dos velhos espíqueres de
futebol. Afinal. Arthur Moreira Lima. mocinho, fez teste com
Orlando Batista, na Rádio Mauá. Pretendia ser narrador de futeboi. Levou pau.
Arthur Moreira Lima foi um grande campeão de futebol de
botão. Tinha um time de botões que jogava como uma orquestra
sinfônica, da qual Zizinho era o regente e Ademir Menezes, o
de madeira,
primeiro violino. Até hoje, lá esta, numa caixa
mundialmente
hoje
mãos,
essas
saudoso, o time titular, com qual
famosas, fizeram gols que os pés de Pele certamente assinariam.
numa critica em
Esses dois ilustres brasileiros estão lado a lado "Arthur
Moreira
escreve
de
Lausanne,
Suisse,
o
que
que jornal
Lima é o Pelé do piano".
Entre as glórias esportivas do maestro Arthur Moreira Lima,
consta a iniciativa histórica de introduzir o futebol de botões na
União Soviética. Foi há 30 anos. Fazia, então, um curso de piano,
em Moscou. Nas horas de folga, ele reunia os colegas de conservatório e ensinava a moçada a jogar. Em pouco tempo, o joguinho virava
coqueluche entre os jovens soviéticos. Arthur suava a camisa contra
times de gigantes, feitos com alentados botões de sobretudo...
Esse admirável pianista, que Luis Fernando Veríssimo define
"no bom sentido", tem uma veia de humor que o
como um eclético,
identifica com a mais pura alma carioca. No libreto de um dos CDs
Arthur Moreira Lima, recém-lançada coleção O piano brasileiro de "Assim
veio ao mundo e viu o
que
da. Millôr Fernandes escreve:
'Que bom, vou ser carioca!
Pão de Açúcar. Arthurzinho exclamou:
E entrou pro Fluminense."
Pois foi esse carioca, tricolor de quatro costados, que. um dia,
num repente, quebrou o gelo da etiqueta diplomática. Quando
chegou a Moscou, Arthur foi visitar a Embaixada do Brasil. O
embaixador o recebeu:
Muito prazer. Vasco Leitão da Cunha.
E ele:
Muito prazer, Fluminense Moreira Lima...
Lugi
;ar de craque
Zagallo, agora, é meu colega de página, no JB dos domingos. Na
coluna passada, ele bordeja a questão do cabeça-de-área. Diz que a
coisa não é tão feia assim: há gente boa. jogando futebol nessa
polêmica posição. E cita Flávio Conceição como um exemplo
louvável de cabeça-de-área.
Sem dúvida, o rapaz tem seu valor. É aplicado. Faz o dever de
casa. Está longe de ser o volante com quem deve sonhar o futebol
brasileiro. Desarma, pressiona, mas preferia que 7 gallo tivesse
lembrado o Leonardo, que circula pelo setor, ao mesmo tempo,
combatendo e criando. Confesso que jamais vi Flávio Conceição
inventar, com um passe, um espaço livre pro atacante fazer o gol.
Leonardo desarma e, no ato seguinte, constrói uma jogada de
ataque com raro brilho. Como bem escreve, esta semana, o Franee
"Além de fazer um
Foot-Ball:
pressing constante, Leonardo cria
magistrais situações de gol, com seu mágico pé esquerdo."
Por favor, vamos simplificar a equação da meia-cancha: aquilo è
lugar de craque. Craque, suando a camisa, tudo bem. Mas craque.
Como Leonardo, herdeiro de Zito, de Piazza, de Clodoaldo.
PASSAPORTE
A Companhia Brasileira de
Pesquisa e Análise, a CBPA,
perguntou a um universo de
paulistanos: qual foi o atleta
brasileiro que mais o encantou
nos Jogos Olímpicos de Atlanta?
O preferido è o nadador Gustavo Borges, com 47 por cento.
Depois, vêm Paula e Oscar, do
basquete, com 34 por cento, seguidos de Jacqueline, com 26
por cento. O vôlei aparece, também com destaque, na figura
épica da atacante Virna, que entrou no lugar de Hilma (quebrou
o pé), com 16 por cento.
Renata Cordeiro, que apresenta comigo o Esporte real, mmea
foi muito de fazer esporte. Dou-

lhe um toque. É preciso dar trabalho ao corpo. Renata jura que
vai fazer natação. Passo-lhe uma
informaçio que acabo de ler noma revista americana de vulgarização científica: a Universidade
de Harvard constatou que a mulher que faz exercícios físicos corre 50 por cento menos risco de ter
câncer de mama e de útero. No
caso do diabetes, se a mulher faz
esporte, tem 70 por cento menos
de chance de pegar a doença.
Portanto, à malhaçio, minhas
amigas.
• "Lastimo, profundamente,
pertencer a uma geração que
sempre subestimou o esporte."
(Aldous Huxley)
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ideal para ajustar o ataque do l asco no Brasilei|||
Edmundo^! E) é explosivo, ousado, mas encontrou no introvertido Ramon o companheiro
u.
"
Dupla

¦

Mesmo

com

temperamentos diferentes,

RICARDO GONZALEZ
O Vasco está comprovando a
definição cientifica de que os opostos se atraem. A nova dupla sensação de São Januário é formada por
dois atacantes de personalidades
completamente diferentes. Edmundo pode ser Bacalhau, mas ainda
não deixou de ser totalmente o Animal. Explosivo, genioso. ainda fala
o que pensa, e encarna à vontade o
papel de ídolo do Vasco. O alemão
Ramon, ao contrário, é tímido, mede as palavras, não reage ás broncas do companheiro em campo,
mas demonstrou em menos de um
mês um talento que o levou a ser
considerado por todos no clube como o parceiro ideal de Edmundo.

Edmundo e

"Jogar no Brasil é outra coisa",
diz Ramon, que passou a última
"Tive a
temporada na Alemanha.
sorte de ser bem aceito no grupo e
nem tive de brigar por uma posição, já que o Alcir me escalou de
cara como titular", acrescenta o
meia mineiro. Ramon não enfrentou seu adversário de hoje. Júnior
Baiano, em gramados alemães:
"No
primeiro jogo entre nossos times, ele estava suspenso, e no segunilo eu fiquei no banco. Vamos
nos encontrar agora e eu espero
vencer", diz o atacante vascaino,
ao Rio a
que atribui à adaptação
"A cidade é mesmo
sua boa fase.
maravilhosa."
Sem rancor — Se Ramon tem
a motivação de jogar bem em sua

Fluminense
ANDRÉBALOCCO
Laranjeiras, torcida revoltada.
Atlético Mineiro. A combinação
destas palavras pode se transformar
numa verdadeira explosão de insatisfação caso o Fluminense perca
pela primeira vez em seu estádio
neste Campeonato Brasileiro. Pior:
ficaria mais perto ainda do grupo
ameaçado de rebaixamento. Para
prevenir eventuais problemas, a diretoria solicitou reforço ao 2o Batalhão da Policia Militar e aumentou
o número de seguranças partículares. Mas a torcida promete protestar mais uma vez hoje, no jogo que
começa às 16h.
Os incidentes da última quartafeira, quando torcedores depredaram
parte da sede social do clube durante
o empate por 2 a 2 com o Guarany
paraguaio, assustaram os dirigentes.
Por isso. encontrá-los nas Laranjeiras

contrastes

de

Ramon

se combinam

terceira partida no Maracanã (a
— 0 a 0 contra
primeira pelo Bahia
o Flamengo —, a segunda pelo
Cruzeiro — 2 a I sobre o Vasco),
Edmundo jura que sua única motivação é vencer um grande rival do
Vasco. Ele sabe que sua passagem
pela Gávea não foi boa. mas vive
repetindo que não tem qualquer
mágoa do Flamengo.
"Como em
qualquer trabalho,
você tem os momentos bons e os
ruins, nem tudo são flores sempre.
O Flamengo de 95 tinha três atacantes, e um tinha que marcar. Fui
o escolhido e não sei marcar. Com
isso, diminui o número de gols e a
coisa não foi bem. Depois, tive o
acidente (dia 4 de dezembro de 95)
de carro e a diretoria achou melhor

eu sair do Rio, num turbifhâô.
Uma questão de estratégia, não tenho razão para guardar rancor",
afirma.
•
No Flamengo, Edmundo ainda
era o Animal e frustrou os qüe
"O
queriam um ataque dos sonho?.
responsável pelo time no campotra
o Washington Rodrigues. Elè fez
um laboratório que, infelizmentt,
não deu certo. E, no entanto, éu
tenho a maior amizade e respeito
pelo Washington". Segundo Edmundo, a rivalidade hoje não pode
ultrapassar os limites do campo.
"Para o torcedor, sim, é a
glória
vencer o rival. Para os jogadores», o
empenho deve ser total, mas apeflâs
porque o Vasco precisa se manter
"
na tabela. Só isso."

policiamento^
dos treinamentos por pelo menos que. Francis Hime, Sílvio Oçlpr,
Fágner, Artur Moreira Lima.tjfudez dias.
go Carvana, entre outros, scrao
Outra providência a ser tomada
chamados a emprestar taleoU^om
pelos dirigentes: impedir a entrada algum movimento
que ajudd^tÇide torcedores na área social do cluo
clube
da
crise
em queiffinrar
torcebe, por existir certeza de que
contra.
interna
área
na
dores já estavam
quando se iniciou o quebra-quebra
da quarta-feira. Com tantos problemas. restou ao técnico Cláudio
Duarte apostar na volta de Luis
JML
Henrique, que deverá começar joFLUMINENSE A.MINEIR0
gando. O apoiador tem mostrado
regularidade técnica e está ansioso
L6o Taftaret
Paulo Roberto Dinho (Ale*)
por se firmar novamente.
Amartldo RonakJo
Our Rogirto
Artistas — No caos cm que se
Luis Paulo Roberto
Jorge
transformou o Fluminense, finalChariot Dorlva
Uidemar
Carlo*
mente surge uma idéia: convocar
Luis Henrique F&b*o Augusto
com
Rogennbo Moaclr
artistas tricolores para que
Leonardo RenakJo
suas imagens consigam carrear reDometnu* Leandro
Tkaloo Tknieo
cursos para o clube. A convocação
CI audio Duarte Eduardo Amorjm ^
vem sendo articulada pelo presiLocal: Laranjeiraa HorAHo: 16b JuteEdtHte*
dente do Conselho Deliberativo.
Carvai*»o (SP) , ,.»V.
José Pereira Antelo. Chico Buar-

ESPORTE NA TV
21 h35 Debate Esportivo — TVB
NOTICIAMOS
Brasil
22h00 Mesa Redonda — CNT
01h30 SBT Esporte
16h00 Campeonato Brasileiro, VT •
22h30 Toque de Bola — Manchote ;
nJTBBOL
— BSPN International
10h25 Campeonato Holandês, ao 16h00 Campeonato Japonês. VT j ^"^^spetacular - Qtobo j
vivo — BSPN Intomattanal
— :
,l#cor,,
13h55 Eliminatórias da Copa do 16h45 Campeonato Brasileiro: Vas-.i 09h30 Mundo dos Esportes
Mundo: Finlândia x Suiça. ao vivo co x Flamengo, ao vivo — Sportv
do Esporte —
I V/l IJW VJIIUW
. . • 10h30
Show «U
— BSPN MsmaMonal
18h00 Campeonato Brasileira Vas-; 12h3Q Fu{sal _
VT
Espanhol,
14h00 Campeonato
co x Flamengo, VT —
12h45 Mundial de Motociclismo: GP j
- ^.
-""
««o f—«—•
i sLTsr.nBr."el»T™ -1
ísstèasy
i 13h30 Tà na área — Sportv
16h00 Campeonato Espanhol: Real
• 14h00 Mundial de Motociclismo: GP :
—
Madri x Espanyol, VT — BSPN 21h00 Apito Final
3

O caderno
B

Vasco

reforça

será tarefa das mais difíceis. O presidente Gil Carneiro de Mendonça,
que deverá renunciar esta semana,
não assistirá ao jogo por estar se
recuperando de cirurgia na boca. A
equipe que comandava a vice-presidência de futebol pediu demissão e.
no momento, resta apenas Luis Antònio Barbosa, diretor financeiro do
departamento que assumiu o futebol
interinamente.
O técnico Cláudio Duarte enfrenta problemas para escalar o time. com Cadu c Lima suspensos. L.
apesar de negar, Tupãzinho sente
falta de São Paulo, está assustado
com a crise e pretende rescindir seu
contrato esta semana. O jogador
saiu do coletivo de sexta-feira alegando dores na coxa. Por isso, e
dúvida. Outra baixa é Valdcir. que
no mesmo treinamento torceu o
tornozelo direito e deverá ficar fora

da

no

que

cultura

faz

do

parte

país

-£r
i
i
do Brasil, categoria 500cc, ao vtfe
— BSPN Brasil • Band
14h00 Espaço Motor — CNT '*
19h30 Basquete masculino: Campeonato Paulista, Pinheiros x>0orinthians, VT — Sportv ¦; ,
22h00 Futebol Americano: Houfjj^
Oilers x Cincinnati Bengals, ao vivo
~ BSPN IntamaUonal
23h00 Automobilismo: Fórmula Fiai
de Turismo — Sportv
... (j)
23h30 Vôlei de praia feminino: Eta~
pa de Osaka —
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A eliminação do Palmeiras na Copa Conmebol vai ajudar a
Seleção. Poderei chamar três ou quatro jogadores do time para
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o jogo do dia 16. contra a Lituânia, em Tcresina. Sc o Palmeiras
tivesse derrotado o Bragantino. as dificuldades seriam bem
maiores na convocação de terça-feira. Como sempre afirmo, e
dificuldades já são rotina a cada
já não c mais novidade, as
amistoso da Seleção. Desta vez não poderei contar com jogadores do Flamengo. Vasco e Cruzeiro, que jogam no meio da
semana. De saida. Bebeto e Sávio estão fora. E por isso que já
me garanti no ataque, convocando Donizcte c Ronaldinho, que
é que vou dar chances a alguns
jogam na Europa. O bom
Palmeiras
do
que já mereciam uma oportunidade.
jogadores
Como só vou divulgar a lista dos jogadores que atuam no Brasil
depois de amanhã, às 15 horas, na CBF. não quero antecipar
hoje nenhum nome. E isso é até desnecessário. Qualquer torce-

'^òfSõ<E)

dor que acompanha o Campeonato Brasileiro sabe. na ponta
da lingua. os destaques da equipe, inclusive um que será
chamado pela primeira vez. Dois já sào titulares da Seleção há
muito tempo. Como disse, posso chamar três ou quatro do
campeão paulista. O importante é que. mesmo com uma porção
de problemas, ainda vai dar para se fazer um timaço. Não abro
mão dos que vêm da Europa. Preciso sentir como anda o
Mauro Silva depois das operações, e Leonardo, que trocou o
Japão pela França, onde o campeonato é bem mais difícil.

atacante não gostaria de enfrentar
e Júnior Baiano formam a dupla de zagueiros do Flamengo que muito

f_ fera e o intelectual
e as poucas identificações
¦ Júnior Baiano e Ronaldão apontam seus vários contrastes
LUIZ AUGUSTO NUNP.S

Pega-se um Júnior Baiano
(1.92m. 93 quilos), adiciona-se um
Jiftíialdão (l,87m, 90 quilos) e está
formada uma zaga de contrastes.
-Qsnjuritos quilos de força física dos
•dois zagueiros rubro-negros. capavpsjde impor medo a qualquer atacante no mundo, se transformam
.em.acentuada diferença ao entra..f,ejii,e ao sairem de campo.
•'¦
: •
fvgnaldão faz o tipo intelectual.
.,£)osUfca-se da média dos jogadores
•,de futebol por ser um leitor conlu•Diiiz.Na concentração do Flamen..go.ocupa o tempo com um livro na
.,i\iãp. Tem preferência por biograití.as.e no momento está lendo a de
•.tNupoleão Bonaparte. de Stendhal.
"Concentração
é um tédio só. Pro..WJÍO me ocupar de coisas que acres(.ceniem algo á minha vida. E a leiturti^uma delas", afirma.
•j.;;r,Chico Buarque. Caetano Veloso, muita MPB e rock são os sons

que Ronaldão gosta de ouvir. Em
seu apartamento na Barra da Tijuca. ele tem centenas de CDs. que
sempre escuta na companhia da
mulher. Ana Cláudia, e dos filhos
Rodrigo e Ronaldo. Ronaldão acabou de comprar uma coletânea (40
CDs cada) completa de Chico e
"Sou
lã dos dois. Tenho
Caetano.
toda a obra deles", diz Ronaldão.
Pagode — Júnior Baiano não
lé nem gibi. Nem se lembra do último livro que passou por suas mãos.
Ou melhor, di/ que lé somente a
P.ihlia. Ao contrario do caseiro Ronaldào. Júnior Baiano gosta de um
bom restaurante. Mas ouvir um
som também é um de seus passa"No
tempo cm que morei
tempos.
na Alemanha, matava a saudade do
Brasil com a música", afirma.
Baiano, cm
Jacarepaguá. só entram pagode e
música baiana. Pagode, ele gosta de
muitos. Ritmo baiano, prefere o da
Na casa

de Júnior

banda

Chiclete

"Se
Banana.
pagode e música

com

escuto
o dia todo", diz Júnior
Baiano que é casado com Patrícia,
é mãe de
que está grávida e já

deixar,
baiana

Patrick.
Dentro de campo, apesar do fisiavantajado de ambos, prossedá o
guem as diferenças. Ronaldão
tom daquela que considera a maior.
"O
Júnior Baiano é mais técnico.

co

Eu sou de chegar junto nos atacantes". explica.
parece. Quem vé Júnior
Baiano dar seus carrinhos voadores
chega a duvidar que ele possa ser o
Não

mais técnico da dupla de zagueiros.
"É.
sim. O Júnior joga melhor com a
bola do que eu", ratifica Ronaldão.
"Realmente,
sou um zagueiro técnico. Por isso. gostava de ficar muito
com a bola. o que é defeito para
quem joga atrás, mas que o Telé
corrigiu", garante Júnior Baiano.

Os seus carrinhos, que provocam medo nos atacantes e repúdio
na critica, sào defendidos como recurso válido pelo companheiro de
zaga. Ronaldão. Neste ponto, os
dois se igualam. Ronaldão diz que
não hesita cm apelar para um carrinho quando julga ser necessário.
"Essa
campanha contra o carrinho
é exagerada. Às vezes, é o último
recurso para evitar um gol", exphca. Ronaldão. zagueiro que se orter machucado um
gulha de nunca
ressalta
que seu carrinho
atacante,
visa a atingir exclusivamente a bo"Não
entro no adversário. QueIa.
ro a bola", assegura.
Júnior Baiano também. Mas
nem sempre isso acontece. A cena
de atacantes rolando no gramado
depois de uma disputa com o zado Fiaguciro era rotina nos jogos
"Mas
nunca ninguém saiu
mengo.
".
diz
de campo por isso

A demissão do Carbonc é um grande exemplo do que é vida
de treinador. Mesmo vencendo, foi demitido e o clube não quer
também é a favor de se
pagar o que deve. Soube que Telê
a
legalizar
profissão.

¦
Alguma coisa deve ser feita sobre a arbitragem. O que não c
seu modo quando deve acabar o
possível é o juiz decidir a
48 minutos, 50 minutos c alguns,
vezes
dão
Ás
segundo tempo.
e Bragantino. se excedem: deu 7
Palmeiras
do
como aquele
jogo
técnico c jogadores no meio
ficam
E
como
mais.
a
minutos
vai
o
critério
o
disso? Qual
juiz decidir quantos minutos
para
dar além dos 45min? Acho que o juiz reserva deve ser avisado
tempo o árbitro vai dar a
para transmitir aos times quanto
mais. Sc for mesmo 4, 5 ou 10 minutos os técnicos têm que
tomar conhecimento para armar sua estratégia de jogo. Acho
isso importante.
Ainda sobre árbitros, acho que eles estão dando cartão
amarelo à vontade. Os jogadores descobriram isso c a qualquer
a rolar pelo chão para dar idéia de
jogada mais dura começam
Isso não acontece na Europa. Os
que foi violenta a falta.
Aqui quem tem que fiscalizar isso são
jogadores se respeitam.
os juizes. Defendo a tese de que se o jogador está fingindo para
culpar o adversário, ele é que deve receber o cartão. Até
domingo.
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empate com Inter
PORTO ALEGRE — Ainda não
foi desta vez que Túlio conseguiu
marcar o seu 100° gol em Campeonatos Brasileiros. Isolado no atano
que. o jogador esteve apagado
empate de 1 a 1 entre Botafogo c
Internacional, ontem à tarde no Estádio Beira-Rio. c a festa ficou para
quarta-feira, quando o alvinegro
enfrenta o Criciúma, no Caio Martins. Cleiton. de falta, marcou o gol
alvinegro.
O Botafogo realizou uma partida modesta, confuso taticamente, e
uma derrota seria um resultado
normal. Vágner foi o melhor jogador do time. com pelo menos três
"O
objetivo era
grandes defesas.
às circunsiándevido
ganhar, mas.
cias. o empate acabou sendo um

^tjMflece
'asco.
ban o modo de pavsar ê as preferências táticas do outro
I
há alguns anos. e um c
Jwl SíintanatE^rahalnou com Alcir Portela no I

Nenhum

segredo

No futebol todos conhecem o
;
: -surrado chavão que diz que cada
! jogoé uma história. Não fosse isso.
o torcedor poderia saber de antemSo
I
que o clássico entre Vasco e
•
Tfefmengo de hoje terminaria em

co tive a oportunidade de trabalhar
com alguns dos grandes treinadores
do futebol brasileiro, como Zagalo.
Lazaroni, Jair Pereira. Joel Santana. Abel. Zanata e Nelsinho. Se eu
tiver aprendido um pouquinho de

empate. Isto porque os comandantes dos dois times se conhecem muito bem. No banco à direita das

cada já posso dizer que tenho uma
grande bagagem. Como o futebol é
muito dinâmico, não sei se o Joel
ainda aplica os métodos de seus

\
¦

I
| cabines de rádio do Maracanã esta"s. rã sentado hoje um
profissional que
conhece Joel Santana como a paif" fftf 8a mão. Alcir Portela foi auxiliar de Joel no Vasco, na campanha
do bicampeonato estadual de 92 e
93 e coloca o técnico rubro-negro
\ entre os melhores do pais.
^^^^omo auxiliar-técnico do Vas-

j
|
f,

tempos de Vasco."
A cautela é a lei em Sâo Januário. cm semana de Vasco x Flamcngo. Assim. Alcir ev itou muito obaoba com o concorrente. Mas defi"A
movimentação è
niu como o vè.
o forte dos times de Joel. Ele também trabalha muito as jogadas de

no

bola parada. Os times dele jogam
diminuindo o espaço. Joel não gosta de esperar o adversário. Mas.
como disse, ele pode ter mudado",
acautela-se o vascaino.
Alcir diz que. mesmo estando
cm lados opostos, ele e Joel sào
"Não
temos nos encontraamigos.
do muito por causa dos compromisses do Campeonato Brasileiro.
Mas somos amigos, nos respeitando e volta c meia nos reunimos para
almoçar." Muito mais que com Joel
Santana. Alcir está preocupado é
"O
com o Flamengo.
que Joel vai
fazer eu não sei. Mas jogar contra o
Flamengo, esteja quem esteja no
banco, eu sei o que è. E é difícil, eles

banco
crescem contra o
de fala mais alto
são que se faça é
Da parte de

Vasco, a rivalida-

e qualquer previarriscada."
Joel Santana, sobram respeito e amizade. Uma história que começou com os dois no
mesmo time, o Vasco dos anos 70.
Alcir era o capitão que jogava no
meio-campo; o zagueiro Joel vivia
"A
entrando e saindo do time.
gente era muito amigo. Toda segundafeira tínhamos um almoço", conta
Joel. O respeito de Joel pelo Alcir
"Ele
é
treinador também c grande.
muito inteligente. Teve a oportunidade de aprender com os muitos
treinadores com quem trabalhou".
dizJoel.(L„.A.f*.(7.)
;

bom resultado", disse o goleiro.
No primeiro tempo, o Botafogo
mal conseguiu respirar. O time gaúcho pressionou sem parar. Desperdiçou pelo menos duas boas oporlunidades—em virada de Fabinho.
aos 18min, que Vágner defendeu, e
cm chute de Arilson para fora. aos
24min —, e só conseguiu fazer seu
recebeu
gol aos 37min. Fabinho
lançamento e passou a Paulo Isidoro, que vinha a seu lado, desmarcado. E o meia tocou na saida de
Vágner. Paulo Isidoro, aliás, foi o
melhor jogador do Internacional, e
da partida, no primeiro tempo.
Em flagrante desvantagem, o
técnico do Botafogo. Jair Pereira,
resolveu mexer no time para a eta-

Apesar disso, a equipe gaúcha
logo
poderia ter liquidado o jogo
no inicio do segundo tempo. Aos
2min. Leandro entrou livre e chutou em cima de Vágner; aos 3min.
Fernando bateu de longe, e o goleiro alvinegro fez grande defesa. Dedimipois disso, o Internacional
nuiu a pressão, permitindo que o
Botafogo saisse. vez por outra, para o ataque. Mesmo assim, Leandro ainda chegou a perder grande
chance, após driblar Vágner.
Aos 34min.
Quem não faz leva.
Cleiton empatou. O meia cobrou
falta, e o goleiro André falhou, esdentro. Satisfeito, o
palmando para
Botafogo tratou de segurar o resultado.
Em Recife - Na Ilha do Retiro. o Sport derrotou o São Paulo
o
por 2 a I. Luis Muller abriu
placar para o time pernambucano,
Fábio Mello empatou, ambos no
primeiro tempo, e Joãozinho fez o
gol da vitória do Sport, na etapa
final.
Internacional: André, César Prates. Márcio. Régis c Cleorain Fernando. Marcelo. Paulo Isidoro e
Arilson (Yan); Fabinho c Leandro.
Técnico: Elias Figueroa. Botafogo:
Vágner. Bruno Carvalho. Wilson
Gottardo, Gonçalves e André
Duarte (Marcelo Alves): Moisés.
Otacilio. França e Cleiton (Juliano): Sorato (Zé Carlos) e Túlio.

André
pa final. Tirou o lateral
Duarte, passou Bruno Carvalho
a dipara a esquerda. França para
reita. e lançou Marcelo Alves, com
o objetivo de equilibrar o meio-

Técnico: Jair Pereira. Juiz: Dalmo
Bo.vano (SC). Cartões amarelos:
Marcelo Alves. Juliano. Fernando.
Mareio c Fabinho. Gols no primeiro tempo. Paulo Isidoro aos 37min:
no segundo tempo. Cleiton aos

campo

34min.
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A eliminação do Palmeiras na Copa Conmebol vai ajudar a
Seleção. Poderei chamar três ou quatro jogadores do time para
o jogo do dia 16. contra a Lituânia, em Teresina. Sc o Palmeiras
tivesse derrotado o Bragantino. as dificuldades seriam bem
maiores na convocação de terça-feira. Como sempre afirmo, e
a cada
já não c mais novidade; as dificuldades já são rotina
com
contar
vez
não
jogaamistoso da Seleção. Desta
poderei
dores do Flamengo. Vasco e Cruzeiro, que jogam no meio da
semana. De saida. Bebeto e Sávio estão fora. E por isso que já
me garanti no ataque, convocando Donizcte c Ronaldinho, que
jogam na Europa. O bom c que vou dar chances a alguns
jogadores do Palmeiras que já mereciam uma oportunidade.
Como só vou divulgar a lista dos jogadores que atuam no Brasil
depois de amanhã, às 15 horas, na CBF. não quero antecipar
hoje nenhum nome. E isso e ate desnecessário. Qualquer torcedor que acompanha o Campeonato Brasileiro sabe. na ponta
da língua, os destaques da equipe, inclusive um que será
chamado pela primeira vez. Dois já são titulares da Seleção há
muito tempo. Como disse, posso chamar três ou quatro do
campeão paulista. O importante é que. mesmo com uma porção
de problemas, ainda vai dar para se fazer um timaço. Não abro
mão dos que vêm da Europa. Preciso sentir como anda o
Mauro Silva depois das operações, e Leonardo, que trocou o
Japão pela França, onde o campeonato é bem mais difícil.
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atacante não gostaria de enfrentar
tldào(E) e Júnior Baiano formam a dupla de zagueiros do Flamengo que muito

¦

%
Júnior

Baiano

intelectual

contrastes e as poucas identificações
"Se
Os seus carrinhos, que provoque Ronaldão gosta de ouvir. Em banda Chiclete com Banana.
medo nos atacantes e repúdio
cam
e
música
seu apartamento na Barra da Tiju- deixar, escuto pagode
são defendidos como recritica,
na
Júnior
diz
todo",
dia
ca. ele lem centenas de CDs. que baiana o
válido
curso
Patrícia,
com
pelo companheiro de
da
é
casado
na
companhia
escuta
Baiano que
sempre
zaga, Ronaldão. Neste ponto, os
mulher. Ana Cláudia, e dos filhos que está grávida e já é mãe de
dois se igualam. Ronaldão diz que
Rodrigo e Ronaldo. Ronaldão aca- Patrick.
não hesita cm apelar para um carribou de comprar uma coletânea (40
Dentro de campo, apesar do fisinho quando julga ser necessário.
e
CDs cada) completa de Chico
"Essa campanha contra o carrinho
"Sou lã dos dois. Tenho eo avantajado de ambos, prosseCaetano.
guem as diferenças. Ronaldão dá o
è exagerada. Âs vezes! é o último
toda a obra deles", diz Ronaldão.
tom daquela que considera a maior.
"O
—
não
Baiano
Júnior
recurso para evitar um gol . expliPagode
Júnior Baiano è mais técnico.
lé nem gibi. Nem se lembra do últi- Eu sou de chegar junto nos atacan- ca. Ronaldão. zagueiro que se orum
mo livro que passou por suas mãos. tes", explica.
gulha de nunca ter machucado
Ou melhor, di/ que lê somente a
carrinho
seu
atacante, ressalta que
Não parece. Quem \è Júnior
Bíblia. Ao contrário do caseiro Rovisa a atingir exclusivamente a boseus carrinhos voadores
Baiano
dar
"Não entro no adversário. Quenaldào. Júnior Baiano gosta de um
la.
chega a duvidar que ele possa ser o
bom restaurante. Mas ouvir um
ro a bola", assegura.
mais técnico da dupla de zagueiros.
som também é um de seus passa- "È.
com a
melhor
sim.
O
Júnior
"No
joga
Júnior Baiano também. Mas
tempo em que morei
tempos.
Ronaldão.
eu",
ratifica
do
bola
que
sempre isso acontece. A cena
nem
do
saudade
na Alemanha, matava a
"Realmente, sou um zagueiro técnirolando no gramado
de
atacantes
afirma.
a
música",
Brasil com
muito depois de uma disputa com o zaficar
de
isso.
eo.
Por
gostava
Na casa de Júnior Baiano, em
rotina nos jogos do Fiagueiro era"Mas
Jacarepaguá, só entram pagode e com a bola. o que é defeito para
o
Telê
nunca ninguém saiu
mas
atrás,
mengo.
que
de
ele
joga
Pagode,
baiana.
quem
música
gosta
".
diz
isso
de campo por
muitos. Ritmo baiano, prefere o da corrigiu", garante Júnior Baiano.

e Ronaldão

LUIZ AUGUSTO NUNF.S
Pega-se um Júnior Baiano
(l.92m, 93 quilos), adiciona-se um
Jiftpaidào (1,87m, 90 quilos) e está
formada uma zaga de contrastes.
«Osnjuiitos quilos de força física dos
..dqi? zagueiros rubro-negros, capa¦zflsjdie impor medo a
qualquer atacante no mundo, se transformam
ew.acentuada diferença ao entrajftfjiU' ao saírem de campo.
:: Rpnaldào faz o tipo intelectual,
cífòtyca-se da média dos jogadores
¦,dé futebol por ser um leitor contu,-WJWrNa concentração do Flamen•go.-ocupa o tempo com um li\ ro na
,.m\y Tem preferência por biogra;lias.e no momento está lendo a de
.iNupoleão Bonaparte. de Stendhal.
-"Concentração é um tédio só. Proctètifà me ocupar de coisas que acresc,c<!fll«m algo á minha vida. E a leitufleuma delas", afirma.
Vjjr.Chico Buarque, Caetano Veloso, muita MPB e rock são os sons

o

e

fera

apontam

seus vários

I
|
I

A demissão do Carbone é um grande exemplo do que e vida
de treinador. Mesmo vencendo, foi demitido e o clube não quer
se
pagar o que deve. Soube que Telê também é a favor de
legalizar a profissão.
¦
Alguma coisa deve ser feita sobre a arbitragem. O que não c
possível é o juiz decidir a seu modo quando deve acabar o
segundo tempo. Ás vezes dão 48 minutos, 50 minutos c alguns,
como aquele do jogo Palmeiras e Bragantino. se excedem: deu 7
minutos a mais. E como ficam técnico c jogadores no meio
disso? Qual o critério para o juiz decidir quantos minutos vai
dar além dos 45min? Acho que o juiz reserva deve ser avisado
vai dar a
para transmitir aos limes quanto tempo o árbitro
mais. Sc for mesmo 4, 5 ou 10 minutos os técnicos têm que
tomar conhecimento para armar sua estratégia de jogo. Acho
isso importante.
Ainda sobre árbitros, acho que eles estão dando cartão
amarelo á vontade. Os jogadores descobriram isso c a qualquer
dar idéia de
jogada mais dura começam a rolar pelo chão para
Os
Europa.
na
que foi violenta a falta. Isso não acontece
são
isso
jogadores se respeitam. Aqui quem tem que fiscalizar
os juizes. Defendo a tese de que se o jogador está fingindo para
culpar o adversário, ele é que deve receber o cartão. Até
domingo.

Marcelo Theobald

Evandro Teixeira

Botafogo

empate
''^
^

^

jj^^
^

^

^
Santana (E) trabalhou com Alcir Portela no Vasco, há alguns anos. e um

Nenhum
Nenhum
No futebol todos conhecem o
-surrado chavão que diz que cada
jogoé uma história. Não fosse isso.
o torcedor poderia saber de antemão- que o clássico entre Vasco e
Tfómengo de hoje terminaria em
\ empate. Isto porque os comandan«idos dois times se conhecem muiS to bem. No banco à direita das
cabines de rádio do Maracanã esta| râ
sentado hoje um profissional que
conhece Joel Santana como a paif M fla mão. Alcir Portela foi auxiVasco, na campanha
| liar de Joel no
í do bicampeonato estadual de 92 e
i 93 e coloca o técnico rubro-negro
í entre os melhores do pais.
^ "^*Como auxiliar-técnico do Vas;
!
!
!
í

^
Iêcnjãnõitwdo de pensar e as preferências táticas do outro

banco
se
segredonobanco

co tive a oportunidade de trabalhar bola parada. Os times dele jogam
com alguns dos grandes treinadores diminuindo o espaço, Joel não gosdo futebol brasileiro, como Zagalo. ta de esperar o adversário. Mas.
Lazaroni, Jair Pereira, Joel Santa- como disse, ele pode ter mudado",
na, Abel, Zanata e Nelsinho. Se eu acautela-se o vascaino.
Alcir diz que, mesmo estando
tiver aprendido um pouquinho de
lados opostos, ele e Joel são
em
cada já posso dizer que tenho uma
"Não temos nos encontraamigos.
é
futebol
Como
o
grande bagagem.
muito dinâmico, não sei se o Joel do muito por causa dos comproainda aplica os métodos de seus missos do Campeonato Brasileiro.
Mas somos amigos, nos respeitantempos de Vasco."
do
e volta e meia nos reunimos para
JanuáA cautela é a lei em São
rio. em semana de Vasco x Flamen- almoçar." Muito mais que com Joel
é
go. Assim. Alcir evitou muito oba- Santana. Alcir está"Opreocupado
vai
Joel
que
oba com o concorrente. Mas defi- com o Flamengo.
"A movimentação é fazer eu não sei. Mas jogar contra o
niu como o vê.
o forte dos times de Joel. Ele tam- Flamengo, esteja quem esteja no
bém trabalha muito as jogadas de banco, eu sei o que é. E é difícil, eles

crescem contra o Vasco, a rivalidade fala mais alto e qualquer previsão que se faça é arriscada."
Da parte de Joel Santana, sobram respeito e amizade. Uma história que começou com os dois no
mesmo time, o Vasco dos anos 70.
Alcir era o capitão que jogava no
meio-campo; o zagueiro Joel vivia
"A
entrando e saindo do time.
gente era muito amigo. Toda segundafeira tínhamos um almoço", conta
Joel. O respeito de Joel pelo Alcir
"Ele è
treinador também é grande.
muito inteligente. Teve a oportunidade de aprender com os muitos
treinadores com quem trabalhou",
diz Joel.(L/j.M e R.G.)
;

arranca

com

PORTO ALEGRE — Ainda não
foi desta vez que Túlio conseguiu
marcar o seu 100° gol cm Campeonatos Brasileiros. Isolado no ataque, o jogador esteve apagado no
empate de 1 a 1 entre Botafogo e
Internacional, ontem á tarde no Estádio Beira-Rio. e a festa ficou para
quarta-feira, quando o alvinegro
enfrenta o Criciúma, no Caio Martins. Cleiton. de falta, marcou o gol
alvinegro.
O Botafogo realizou uma partida modesta, confuso taticamente, e
uma derrota seria um resultado
normal. Vágner foi o melhor jogador do time, com pelo menos três
"O objetivo era
grandes defesas.
ganhar, mas, devido às circunstàncias. o empate acabou sendo um
bom resultado", disse o goleiro.
No primeiro tempo, o Botafogo
mal conseguiu respirar. O time gaúcho pressionou sem parar. Desperdiçou pelo menos duas boas oportunidades—em virada de Fabinho.
aos I8min, que Vágner defendeu, e
em chute de Arilson para fora. aos
24min —, e só conseguiu fazer seu
gol aos 37min. Fabinho recebeu
lançamento e passou a Paulo Isidoro, que vinha a seu lado, desmarcado. E o meia tocou na saida de
Vágner. Paulo Isidoro, aliás, foi o
melhor jogador do Internacional, e
da partida, no primeiro tempo.
Em flagrante desvantagem, o
técnico do Botafogo. Jair Pereira,
resolveu mexer no time para a etapa final. Tirou o lateral André
Duarte, passou Bruno Carvalho
para a esquerda. França para a direita. e lançou Marcelo Alves, com
o objetivo de equilibrar o meiocampo.

Inter

Apesar disso, a equipe gaúcha
poderia ter liquidado o jogo logo
no inicio do segundo tempo. Aos
2min. Leandro entrou livre e chu
tou em cima de Vágner; aos 3min
Fernando bateu de longe, e o golei
ro alvinegro fez grande defesa. De
pois disso, o Internacional dimi
nuiu a pressão, permitindo que o
Botafogo saisse, vez por outra, para o ataque. Mesmo assim, Leandro ainda chegou a perder grande
chance, após driblar Vágner.
Quem não faz leva. Aos 34min.
Cleiton empatou. O meia cobrou
falta, e o goleiro André falhou, eso
palmando para dentro. Satisfeito,
o
resulsegurar
de
tratou
Botafogo
tado.
Em Recife — Na Ilha do Retiro, o Sport derrotou o São Paulo
por 2 a l. Luis Müller abriu o
placar para o time pernambucano,
Fábio Mello empatou, ambos no
primeiro tempo, e Joãozinho fez o
gol da vitória do Sport, na etapa
final.
Internacional: André, César Prates. Márcio. Régis e Cleomir, Fernando, Marcelo, Paulo Isidoro e
Arilson (Yan); Fabinho e Leandro.
Técnico: Elias Figueroa. Botafogo:
Vágner, Bruno Carvalho, Wilson
Gottardo, Gonçalves e André
Duarte (Marcelo Alves): Moisés.
Otacilio. França e Cleiton (Juliano): Sorato (Zé Carlos) e Túlio.
Técnico: Jair Pereira. Juiz: Dalmo
Bo/zano (SC). Cartões amarelos:
Marcelo Alves, Juliano. Fernando.
Márcio e Fabinho. Gols: no primeiro tempo. Paulo Isidoro aos 37min:
no segundo tempo. Cleiton aos
34min.
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Clássico

Com

Edmundo,

Bebeto

LUIZ AUGUSTO NUNES E
RICARDO GONZALEZ
Duelo à vista no Maracanã.
Vasco e Flamengo repetem hoje, às
17h. um clássico em que a tradicional rivalidade entre os clubes ganha
agora contornos ainda maiores peIas atrações que estarão em campo.
De um lado. Júnior Baiano, na sua
reestréia com a camisa rubro-negra,
prometendo parar um Edmundo
que faz seu primeiro jogo pelo Vasco contra o clube em que teve rápida e frustrada passagem.
Júnior Baiano jura que vai mar"Goscar Edmundo sem violência.
to muito do Edmundo. Não vou
apelar com ele", anuncia. O zagueiro afirma que os dois ficaram amigos — somente na última semana se
encontraram duas vezes — e que as
brigas do passado foram totalmente superadas. A lembrança de que
Edmundo tem reações inesperadas
não são levadas em conta pelo za"Ele não fica
gueiro do Flamengo.
nervoso comigo", garante.

e Júnior

Baiano

como

atrações,

atrações

de

cheio

Flamengo

O atacante vascaino, que trocou
o apelido de Animal pelo de Bacalhau, ignora a marcação que certamente o Flamengo adotará, mas
avisa que o velho Animal não está
"Eu nunca
morto.
joguei sozinho,
sempre fui marcado. Vou jogar da
maneira que sei e espero que a marcação seja leal. Não é porque estou
amadurecido, mais tranqüilo, que
se alguém der na minha cara eu não
vou reagir."
O outro duelo do clássico será
de Bebeto com a arquibancada. O
atacante do Flamengo enfrenta
também o seu ex-clube pela primeira vez na sua volta ao futebol brasileiro, e certamente será perseguido
que antes o idolapelos torcedores
"Não me
travam.
preocupo com
de
Tenho
é
isso.
jogar bem e marcar
um gol", disse Bebeto. De quebra,
o atacante Romário, ex-Vasco e
Flamengo, estara na tribuna, matando as saudades do Maracanã,
onde se consagrou.

e Vasco revivem no Maracanã um clássico de rivalidades
Tefxetni
Evandro Teixeira
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Clássico

Com

Edmundo,

Bebeto

LUIZ AUGUSTO NUNES E
RICARDO GONZALEZ
Duelo á vista no Maracanã.
Vasco e Flamengo repetem hoje,
um clássico em que a tradicional
rivalidade entre eles ganha contornos ainda maiores pelas atrações em
campo e fora dele. De um lado. Júnior Baiano, que faz sua reestréia no
rubro-negro. prometendo parar um
Edmundo que faz seu primeiro jogo
pelo Vasco contra o clube em que
teve rápida e frustrada passagem.
Júnior Baiano jura que vai mar"Gosear Edmundo sem violência.
to muito dele e não vou apelar",
diz. enfatizando que agora são amigos — somente na última semana se
encontraram duas vezes — e que as
brigas do passado foram totalmente superadas. Nem o fato de Edmundo ter reações inesperadas con"Comigo
ele não fica
tam mais.
mais nervoso", garante. 0 atacante
vascaino. que trocou o apelido de
Animal pelo de Bacalhau, ignora a
marcação que sofrerá, mas avisa

e Júnior

Baiano

ESPORTES

cheio

em campo

e

Romário

de

na tribuna,

"
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atrações

Flamengo

e Vasco

revivem clássico

de

Evandro Teixft r

o velho Animal não está morto.
que
" Vou
jogar da maneira que sei e
espero que a marcação seja leal.
Não è porque estou amadurecido,
mais tranqüilo, que se alguém der
na minha cara que não vou reagir."
O outro duelo sera de Bebeto
com a arquibancada. Agora no
Flamengo, ele também enfrenta
seu ex-clube pela primeira vez na
volta ao futebol brasileiro. E certamente será perseguido por torcedores que antes o idolatravam.
"Não me
preocupo com isso. Tenho é de jogar bem e marcar um
gol." De quebra. Romário, exVasco e Flamengo, não esteve na
Gavea ontem, mas está certo hoje
na tribuna, matando as saudades
do Maracanã, onde se consagrou.
Outra atração será o tricampeão
mundial de surfe, o americano
Tom Curren. que promete ir ao
estádio com a camisa do Flamengo que ganhou de Bebeto ao visitar a Gávea ontem.
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As mudanças

0 que mudou no mercado
TAXA DE DESEMPREGO (°o)

no mercado
de trabalho
CORIOLANO GATTO*
um estrangeiro olhasse o
Brasil
apenas pelo ângulo
Se
do mercado de trabalho, sairia
convencido de que o país está
no Primeiro Mundo. A abertura
comercial, iniciada em 1990.
mudou a rotina de grandes fábricas. aumentou drasticamente
a produtividade e tornou as empresas mais enxutas, prontas
para enfrentarem a concorrència internacional. Mas se a cãmera fotográfica de nosso observador fosse registrar o outro
lado da moeda, o retrato ficaria
sem foco. tamanho o susto. No
Brasil, a rotatividade é imensa
— por ano. 35% dos empregos
são renovados —. e os salários,
de modo geral, são baixos, apesar dos ganhos registrados ao
longo do Plano Real.
Curiosamente, os encargos
sociais, duramente criticados
pelas empresas, não são uma
barreira para o desenvolvimento. O problema todo consiste na
falta de cooperação entre empresas e trabalhadores. Por essa
razão, a Justiça do Trabalho,
conhecida por sua ineficiência, é*
o fórum para as partes resolverem os conflitos.
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Fonte: PUC-Rio
Essas mudanças drásticas cstão registradas neste caderno especial. Vale lembrar que de 1990
para cá mais de 30% do emprego industrial foram tragados peIa economia! A taxa de desemprego, porém, alterou-se em um
ritmo lento e anda na faixa de
5.5%, a metade do índice medido nos países europeus.
Na verdade, a fileira de quem
trabalha por conta própria ou
foi expulso para a economia informal aumentou bastante. Os
rendimentos também acompanharam as transformações.
Quem partiu para o seu negócio
viu seu rendimento engordar
18% nos anos de 1993 e 1994.
enquanto os trabalhadores com

Ta

fica

carteira assinada embolsaram
apenas 5% a mais. São conclusòes de um estudo feito pela
PUC-Rio.
Susto —O furacão é tão
grande que assustou as lideran"Ficou
ças dos trabalhadores.
mais difícil ser sindicalista", disse o metalúrgico Paulo Pereira
da Silva, o Paulinho, ao reporter Fabricio Marques, da sucursal de São Paulo. O colunista
Guilherme Barros registra, na
página 3, uma conversa com o
economista Cláudio Considera
a respeito dos ganhos de produtividade. E Fernando Neves, da
Agência JB, conta como os empregos sumiram na indústria automobilistica.

vendo

Na Argentina, relata a correspondente Mareia Carmo, a
devastação foi grande. Marcela
Omero, de 20 anos. uma loura
alta e elegante, acorda todo dia
às 6h para procurar emprego.
Lá a taxa é elevadíssima: 17%.
O Brasil está muito distante
desse índice, mas em alguns setores que eram sócios da inflação o desemprego foi brutal.
Muitos profissionais do mercado financeiro foram buscar fregueses em outros praças, revela
a reportagem de Sônia Araripe e
Liana Verdini. na página 4.
Há muitas saídas. Das páginas 5 a 8 um roteiro detalhado
mostra os cursos mais procurados para o vestibular, as profis-

so,

sòes que oferecem bons estágios,
a reciclagem para os executivos
e os cuidados na hora de escolher uma franquia. No momento do bilhete azul, nem sempre
vale a pena investir os tostões
do FGTS em uma franquia. As
reportagens de serviço levam a
assinatura de Sandra Balbi, Rosa Lima e Ulisses Mattos.
Aposta —O governo, que
tem obrigação de manter o otimismo, já aposta suas fichas cm
tornar flexível o contrato de trabalho. É o que revelou técnico
do Ministério do Trabalho á repórter Silvia Mugnatto, da sucursai de Brasília.
Nas páginas 10 e II, um
debate com os economistas José

Márcio Camargo e Edward
Amadeo, dois grandes especialistas no assunto. Eles fazem um
diagnóstico preciso, apontam
alternativas, mas sobretudo levantam interrogações bem provocativas sobre o mercado de
trabalho.
"O
retrato de hoje é conhecido e não assusta. O problema
todo é o filme do futuro", diz
Amadeo. Gilberto Scofield Júnior aborda em sua coluna, na
página 11, os efeitos no exterior.
E na página 12 Carlos Franco
revela as linhas de financiamentos disponíveis no BNDES para
empresas que estão em processo
de reestruturação.
'Edllof do Economia
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As

lições

da

Cosipa

A Cosipa. Companhia Siderúrgica Paulista, era uma espécie de
/\ patinho feio du privfltizüçüo. Antes dc ser urrcniQtiidu pela
também privatizada Usiminas. em agosto de 93, muitos duvidavam
dilapidada, atrasada e
que o setor privado se interessaria pela mais
desorganizada das siderúrgicas estatais, um famoso cabide de
emprego de políticos.
Depois de privatizada, a Cosipa realizou um megaprejuizo dc
o
RS 579 milhões em 93; criou enormes provisões e conseguiu que
7_
RS
94
de
e
em
milhões
38
parecia impossivejf gerou lucro de RS
milhões em 95. Parecia ter virado cisne.
No primeiro semestre deste ano. contudo, a Cosipa \oltou para
o vermelho, em RS 67 milhões, o que fez suas ações cairem ainda
mais. Desde novembro dc 94. a ação PNB da Cosipa despencou de
RS 3.30 para RS 0.62. um tombo espetacular de 81 %. num período
de alta na bolsa. Acabou o charme da privatizaçao?
Na verdade, houve excesso dc entusiasmo inicial do mercado e.
talvez. dos novos controladores. Houve ganhos, mas a faxina
exigida era muito maior do que se imaginava. O próprio presidente
da Cosipa, Marcus Tanibasco. um ex-diretor da Usiminas, prevê
de
de Um
que so em 98 estará de pé a nova Cosipa, depois - programa
do
mais
98
que
investimentos de RS 691 milhões de 94 a
investirão algumas das fábricas de automóveis disputadas a tapas
por governadores.
Tambasco diz que, com 30 anos de experiência profissional na
"degradação tão
grande numa siderúrgica! como
área. nunca viu
na Cosipa antes da privatização". A velha Cosipa assinou sete
acordos ambientais com a Cetesb e nao cumpriu nenhum. Não
acesso ao
pagava impostos, clientes, fornecedores, tinha perdido
sistema financeiro, havia um gup tecnológico de 20 anos. perdeu
talentos e só disputava mercado para produtos dc segunda e
terceira categoria.
Tambasco encontrou, por exemplo. 122 pessoas lotadas no
militares de alta
gabinete da presidência da Cosipa, incluindo
e devia RS
fazer
manutenção
de
havia
empresa
A
parado
patente.
milhões
3.9
de
era
instalada
A
capacidade
curto
a
bilhão
1.2
prazo.
tinha
de
recorde
mas
o
C'SN.
da
so
abaixo
produção
de toneladas,
1.261
mas
funcionários,
13.077
Tinha
1992.
em
milhões
sido 3.08
ou
outra.
razão
uma
não trabalhavam, por
Comparado a este quadro, a Cosipa avançou. A produção, nos
últimos quatro meses, chegou a um ritmo equivalente a quatro
milhões de toneladas ano. Hoje existem 8.486 funcionários, dos
dobrou em
quais 40S sem trabalhar. A produtividade mais do que
27V
cresceu
o
faturamento
relação a 93. enquanto
O mais difícil, avalia Tambasco, tem sido recuperar a imagem
da empresa. Por encontrar resistências no mercado interno, mais
lucrativo, a Cosipa continua tendo que exportar 45% do que
E continua colocando
produz e não os 30% que considera ideais,
43% de seus produtos via rede de distribuidores, quando seria mais
lucrativo vender direto para os clientes finais.
Mas a Cosipa tem seus trunfos, reconhecidos no mercado. 1: a
siderúrgica mais próxima do Mercosul e dispõe de um significativo
suas apostas: a
porto próprio em Cubatào. O porto, aliás, é uma de
Cosipa usa 80% da capacidade (para cinco navios de 70 80 mil
toneladas). O resto ela quer usar como um terminal de graneis
(carvão), outro para até seis mil veículos e um terceiro para
contêineres.
O potencial do porto é enorme, mas esbarra em vários problemas. O custo da operação portuária subiu 32% desde 93 e Tambasco culpa a Codesp (que administra o Porto de Santos) e o custo
excessivo da estiva. Os dois casos estão em disputa.
Analistas de mercado concordam que a Cosipa é uma aposta de
médio prazo. Os lucros de 94 e 95 não vieram da operação, diz um
analista, e sim de ganhos judiciais e da liberação de prov isões.
A reversão deste ano era previsível. Alguns acionistas da Cosipa
privada podem ter perdido dinheiro, mas não os contribuintes.
Desde a privatização, a Cosipa tem pago. em média. RS 313
milhões ao ano em impostos, incluindo muitos atrasados. Um 92.
antes da venda, tinha pago RS 10 milhões.
A coluna de Celso Pinto ê publicada ii.v terços, quintas e sextas-feiras
e aos domingos, simultaneamente com a Folha de S. Paulo.

Contratar
¦

Indústria de

sapatos aumenta
quadro de pessoal
JOSÍ: mitciiell
"P
ORTO ALEGRE - Ao
X contrário da tendência
das indústrias brasileiras, que
demitem funcionários para reduzir custos, a quarta maior
indústria calçadista do pais, a
Calçados Beira Rio. de Igrejinha (RS), aumentou o número
de empregados em 144% desde
1993. Só este ano. contratou
974 pessoas, atingindo um total de 3.770 sapateiros.
A fórmula è um aumento da
produção para o mercado interno, na área de calçados po— destinados às classe
pulares
C e D — que chegará a 90%
até dezembro. A Beira Rio
produz 25.3 milhões de pares
por ano. O direior-presidente
da Beira Rio. Roberto Argen"a única solução
ta, diz que
é
para a crise trabalhar muito,
usar criatividade e aumentar a
qualidade.
Estabilidade ajudou —
Argenta diz ainda que. efetivamente, a estabilidade económi-

Abertura e estabilização reduz empregos e luta é pela jornada de trabalho menor

dá

pé

ca aumentou o poder de compra das classes mais pobres,
abrindo um mercado para to"E nesta área.
dos os setores.
de calçados populares, não somos exceção, muitas indústrias
estão contratando bastante".
A Beira Rio, com 21 anos
de existência, contornou a crise
so setor no ano passado porque direcionou a produção para o mercado interno, até chegar. agora, a 97%. apostando
no aumento do poder aquisitivo das classes C e D. A empresa gaúcha atua em três linhas:
manufaturados (calçados fechados. scarpins. tamancos e
sandálias); injetados (esportivos e passeio) e expandidos
(sandálias de dedo e de gáspea).
Roberto Argenta diz que o
trabalho permitiu à sua empresa trilhar o caminho oposto ao
desemprego, que atinge a média de 5.58% da população
economicamente ativa nas cinco principais regiões metropo"Seguimos o
litanas do pais.
caminho de todos na busca de
redução de custos e no aumento da produtividade. Mas preferimos não demitir", explica.

FABRÍCIO MARQUHS
SÃO PAULO — A década de 90
deu dois grandes trancos nas bases
do sindicalismo brasileiro. O primeiro foi a abertura da economia
no governo Collor. A indústria brasileira teve de aprender a competir
com produtos estrangeiros e não
houve saída senão cortar custos e
empregos. Só na Grande São Paulo. 600 mil empregos foram extintos
nos últimos seis anos. segundo dados do Dieese. No pais, estima-se
em dois milhões a sangria de empregos com carteira assinada. Os
bancários, que eram 990 mil em
1989, hoje são 550 mil. Como sindicatos existem para defender os irabalhadores com emprego — e não
os desempregados —, mergulharam
numa crise de identidade.
Outro trauma veio com o Plano
Real. em julho de 1994. A estabilizaçào da moeda, que persiste por
quase três anos. transformou o cenário em que os sindicatos habituaram-se a pelejar. Antigamente, fazia-se greves sobretudo para repor
enormes perdas da inflação e, em
torno deste mote. reunia-se a categoria inteira, embora a inflação
subseqüente voltasse a gerar perdas
e realimentasse o processo. Com os
preços contidos e os tribunais trabalhistas boicotando reajustes acima da inflação, os sindicalistas não
falam mais de arrocho, mas em reÜuzir as jornadas de trabalho, controtar a terceirização e. novidade,
até em reduzir direitos trabalhistas.
O mote. hoje. é o desemprego.
"Ficou
Força Sindical —
bem mais difícil ser sindicalista",
diz Paulo Pereira da Silva, o Paulinho. presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo, lider da
Força Sindical. A trajetória do sindicalo presidido por Paulinho, o
maior da América Latina, com 150
mil filiados, dá a medida da transformação. A última grande greve
dá categoria data de 1991. Com o
desemprego em alta, tornou-se
complicado e arriscado convencer a
massa dos metalúrgicos a cruzar os
braços. Em 1994. o sindicato inventou a greve andorinha. Dividiu-se a
capital paulista em quatro regiões
— e. em vez de parar a cidade
inteira, parava-se uma região por
dia.
A fábrica da Ford no bairro do
Ipiranga parou no ano passado,
quando apenas 45 empregados do
setor de tapeçaria entraram em greve. Em poucos dias. a produção
estancou, porque não havia bancos
para os carros. O sindicato foi chamado a negociar com a Ford e
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Fonte: Dieese
chegou-se a um acordo sobre a participaçào nos resultados da empresa. No inicio do ano. a briga foi
com as empresas de autopeças. Depois de uma greve, patrões e empregados chegaram a um acordo que
envolvia aumento real dc salários.
O Tribunal Superior do Trabalho
cassou o acordo, e o jeito, para o
sindicato, foi celebrar acordos individuais com cada uma das 540 empresas. Não por acaso, as estatisticas sobre greves colhidas pelo Dieese mostram que o número de paralisaçòes está aumentando, mas o
número de grevistas está cm queda
(veja quadro). A última da Força
Sindical foi patrocinar um novo tipo de contrato de trabalho que exime as empresas de pagar certos encargos trabalhistas, em nome da
abertura de vagas. A experiência foi
rechaçada pela Justiça, mas um
projeto encaminhado pelo governo
ao Congresso quer criar o novo
contrato.
CUT — Os sindicatos ligados á
CUT adotaram uma estratégia diferente. No ABC paulista, montadoras e empresas de autopeças
comprometeram-se a não alterar
sua forma de produção sem conversar primeiro com os sindicatos. Evita-se. com isso. que a febre das
terceirizações ceife ainda mais empregos na região. Um dos resulta-

Metalúrgica
SÀO PAULO — Resiste há oito
meses uma experiência inédita de
contratação de empregados sem o
pagamento de todos os encargos
sociais. Em fevereiro deste ano, o
Sindicato dos Metalúrgicos de São
Paulo, ligado à Força Sindical, celebrou um acordo inusitado com os
patrões. Os trabalhadores aceitavam ser contratados sem carteira
assinada, por um prazo de apenas
oito meses, e sem o pagamento de
certos encargos, como as contribuiçòes para o Serviço Social da Indústria (Sesi) e o Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (Senai). Na hora da demissão, também
não teriam direito à multa por rescisão de contraio. Em troca, as empresas comprometiam-se em abrir
novas vagas. Como tal acordo contraria a legislação trabalhista, foi
abortado poucos dias depois por
uma liminar do Tribunal Regional
do Trabalho de São Paulo. Mas
houve tempo para que uma empresa. a Metalúrgica Aliança, contratasse 35 operários. Os 35 estão lá
até hoje. Jà se passaram os oito
meses, mas os contratos estão sendo prorrogados. A Justiça considera ilegal, mas não pode fazer nada
contra ele. Só se algum funcionário
resolver acionar a empresa é que a
Justiça poderá agir. Os 35 metalúrgicos. por enquanto, estão satisfeitos e ninguém pensa em processar o
patrão.
A experiência da Metalúrgica
Aliança cumpre uma função didàtica. O Ministério do Trabalho enviou ao Congresso um projeto de
lei que cria a figura do contrato
temporário de trabalho, embora em
moldes um pouco diferentes dos
que vigoram na Aliança. A experiência mantém-se como propagan-

Aliança

enxugam, mas precisam de empredos dessa ofensiva foi, por exemgados mais produtivos. Há uma
pio, as jornadas de trabalho fiexitendência de dar autonomia e resveis em montadoras como a Ford.
Em vez de perder o emprego, os
ponsabilidade aos funcionários como nunca se viu antes. Um exemmetalúrgicos trabalham menos nos
"células de
meses fracos e mais nos meses de
pio já conhecido são as
"Parece só um
maior demanda.
produção", em que um operário é
paresponsável por várias etapas da
isso
Mesmo
liativo, e é mesmo.
que
sirva só para dar mais um ano de
produção, com o que se chega mais
rapidamente ao produto final e se
emprego a um metalúrgico, ainda
evita a formação de estoques. O
assim é importante, porque dá temambiente de trabalho tende a se
po para ele sc preparar para talvez
democratizar, porque o conflito
diz
o
cientista
emprego",
um outro
aberto entre patrões e empregados
da
UniArbi.x.
Glaueio
político"Para
não ajuda em nada a busca pela
o
esfaesperava
camp.
quem
rinhamento dos sindicatos, até que
produtividade.
Se o exemplo dos sindicatos dá
eles souberam se reaglutinar em
e dos Estados Unidos servir
Europa
do
desemprego",
da
torno
questão
afirma o assessor sindical João
para alguma coisa, os sindicalistas
brasileiros precisam transformar o$
Guilherme Vargas Neto.
em parceiros. Se a>
empresários
Os sindicalistas sabem que nada
empresas
de
precisam dc gente bem
será como antes. Os exemplos
embora
e
do
ABC.
São Paulo
qualificada, o sindicato precisa
apostar na qualificação de seus fiapontem uma tendência, ainda não
"O setor
liados, sem o que o emprego não se
são conquistas definitivas.
mantém. A indústria automobilistipatronal está se aproveitando do
ca
americana está investindo na ref
uma
ambiente adverso para evitar
dos metalúrgicos. Isso. em
eielagem
uma
negociar
difícil
É
negociação.
com os sindicatos:;
decom
o
de
reivindicações
parceria
pauta
semprego deste tamanho", diz Sérpreocupado com a qualificação de
seus filiados. A luta contra o degio Mendonça, diretor técnico do
semprego em países como a Alemã*
Dieese. Os patrões hoje aproveitam
nha e a Espanha passou pela reduo desemprego para controlar as demandas sindicais, mas logo terão de çào da jornada de trabalho. bandeiA
ra que o sindicalismo brasileiro jà
negociar para manter suas emprea abraçar.
começa
sas competitivas. As empresas se

mantém

experiência

Metalúrgica Aliança mantêm há oito meses acordo com 35 operários, que trabalham sim carteira assinada
"Todo
to saltaria para RS 48.100.
da deste novo modelo. Quem fala a viço (FGTS) não recolhido pelo pamundo reclama do Custo Brasil,
favor não são só os sindicalistas, trão. A Metalúrgica Aliança recode
mas
mas nós fomos os únicos a ter à
de
Garantia,
o
Fundo
lhe
servem
que
mas os 35 metalúrgicos
"Fiquei oito meses um modo diferente. Em vez de
coragem dc levar à prática uma
como cobaias.
a
Caixa,
alternativa diferente", diz Paulo
o
dinheiro
aqui,
estou
mandar
Agora
para
desempregada.
Lúcia, diretor-superintendente di)
com emprego, que é o que importa. ela abriu uma caderneta de pou"A
Metalúrgica Aliança.
funcionaprópria
Também ganho mais do que ga- pança em nome de cada
saláFicsp não gostou da proposta, por»nhava no outro emprego", diz Ce- rio. Em vez de recolher 8% do
a idéia vingar, perderia par;
nira Aparecida Barbosa, uma pau* rio. recolhe 10%. Os funcionários que. se
das empresas",
contribuições
das
a
te
conta
nessa
mexer
quallistana de 38 anos que cria sozinha podem
"Precisei de RS 300 diz Paulo Lúcia. A metalúrgica',
momento.
três filhos adolescentes. Antes de se quer
que tem 70 anos. é uma dessas emempregar na Metalúrgica Aliança. e saquei da minha conta", conta
ela
não
presas que promoveu cortes para sè
Cenira trabalhou durante três anos Cenira. Mas. quando sair.
lei
manter competitiva. Está faturando
de
O
projeto
na Cromeaçâo Cromart. Lá. tinha será indenizada.
de
RS 70 milhões este ano. contra RS
de
FGTS
o
recolhimento
a carteira assinada como manda a reduz
45
milhões no ano passado e RS 24
salário.
do
2%
8%
para
lei. Mas. quando foi demitida, descm 1994. Neste período,
milhões
Metalúrgica
a
mês.
cada
A
cobriu que a empresa há muito não
foi mandada embora.
muita
com
o
38.400
RS
gente
Aliança
pae
até
gasta
sociais
pagava os encargos
800
Hoje.
Se
pessoas trabalham ní»
hoje tenta na Justiça reaver o Fun- gamento desses 35 funcionários.
H.i
dois anos. eram 1.300
empresa.
o
deles,
carteira
a
fosse assinar
ga*do dc Garantia por Tempo dc Ser-
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Tempos

globalização
e

o

emprego

os últimos tempos, a globalização tem sido responsabilizada
IN em grande parte pelos aumentos recentes dos Índices de
produtividade e, conseqüentemente, pelos elevados Índices de crêscimento do desemprego industrial. Claro que isso tem ocorrido,
mas não é de se imaginar que esse processo continue no mesmo
ritmo frenético dos últimos cinco anos. Na verdade, o aumento de
produtividade tem ocorrido principalmente para recuperar o que
foi perdido na década de 80.
A conclusão é do economista Cláudio Considera, do Ipea, em
estudo que fez comparando os Índices de produtividade no Brasil
de 1970 até 1995 (ver tabela abaixo). O que observou foi que o
salto de produtividade na década de 90 se deve em grande parte a
estagnação dos anos 80. Na década de 70. o PIB brasileiro cresceu
8.96% ao ano, com o emprego se expandindo a taxas de 6.45%
anuais e a produtividade a um ritmo de 2.36% ao ano. .Ia nos anos
80. os números foram medíocres: o PIB caiu 0.21°| ao ano. o
emprego 0.43% e a produtividade subiu apenas 0.23%.
O grande salto da produtividade ocorre mesmo na década de 90.
Enquanto o PIB tem se expandido a taxas de 2,83% ao ano. o
emprego vem caindo a um indice de 5.08% e a produtividade a
uma velocidade de 7.5% a cada ano. Se for observada a média
anual de 1970 até 1995. o que se \è é que a produtividade
permanece muito próxima à da década de 70. Ao se deparar com
esses dados, Cláudio Considera acha que, se não tivesse ocorrido a
estagnação da década de 80, é possível que o ritmo do aumento da
produtividade estivesse hoje bem menor do que os atuais 7.5%.
O economista afirma que. evidentemente, o ritmo do aumento da
25 anos. mas
produtividade será superior à média dos últimos
"Ou alguém imagina garanteo
7.5%.
atuais
nos
se
manterá
não
que
que
emprego industrial será destruído?", pergunta Cláudio Considera.
A recuperagao da produtividade (Em%)
Produtividade
•
¦
Emprego
ProdugSo
:
•

8,96
-0,21

:

2,09
2,83

J uros
O mercado está bastante
apreensivo com os números da
balança comercial. As apostas
são de que os juros voltarão a
subir.
Mudança
A reestruturação; que a CSN
esta atravessando deve promover um remanejamento grande
em diversas áreas na companhia.
Muitos departamentos devem
sair de Volta Redonda e pegar a
pista da direita da Via Dutra, em
direção a São Paulo. A extinta
diretoria comercial, por exempio, já está fazendo as malas. Já
as áreas financeira e de contabilidade devem seguir para a csquerda. onde a seta indica a direção do Rio. Será onde irá funcionar uma espécie de centro
corporativo. Em Volta Redonda. so ficará mesmo aqueles que
mexerem com aço.
Sliopping
O BNDES aprovou semana
passada empréstimo de RS
11.8 milhões para um novo
shopping, o West Shopping
Rio, que ficará em Campo
Grande. Zona Oeste. O investimento total é de RS 21 miIhòes. Estima-se que esse novo
shopping gere 800 empregos na
fase de construção e 1.800
quando entrar em operação.
Banco do Povo
O BNDES encaminhou para
aprovação da diretoria o primeiro empréstimo para uma ONG
na sua recém-eriada linha de
empréstimo a instituições que
apoiam programas de crédito
popular. A organização não governamental a ser apoiada deve
ser a Porto do Sol. do Rio
Grande do Sul. O que está em
estudo é o financiamento de RS
I.8 milhão, devendo benefiear
l.OOOmicrocmpresas.
Ironia
A globalização também faz
das suas. Há alguns dias. a gigante americana produtora de
satélites Hughes comprou a sua
rival, também americana, PananSat. por USS 3,3 bilhões. Por
uma dessas ironias, a Hughes no
Brasil è sócia do grupo Abril e a
PananSat, da Globo. Açora, as

:
;
:

6,45
-0,43
-5,08

:

2,36
0,23

1,30

:

7,50
2,56

duas concorrentes no Brasil passaram a ter os mesmos sócios na
implantação da TV por satélite,
a Direct TV.
A Globo não está muito
preocupada. Pelo menos pelos
próximos dez anos. Afinal, seu
contrato para a utilização do
satélite da PananSat expira em
dez anos.
Futuro
O grupo Paranapanema
(leia-se Eluma*. Caraiba. Paranapanema e Paraibana) está
começando a querer aparecer
no exterior. O presidente da
empresa, Dennis Braz Gonçalves, viajou ontem para Londres. onde participará da reuniáo anual da London Metal
Exchange, a bolsa de coiimwdities londrina que reúne os
maiores produtores e investidores de cobre, zinco, estanho
e alumínio do mundo. O objetivo da Paranapanema é ser.
no ano 2000. uma empresa conhecida mundialmente, com
ações sendo negociadas nos
Estados Unidos e na Europa.
Álcool
Mais de 70% dos trabalhadores, em todo o mundo, têm
problemas com álcool. 15% a
30% dos acidentes de trabalho
estão relacionados a bebidas
ingeridas na cantina da própria
empresa. Os dados, da Organi/ação Internacional do TrabaIho (OIT), são usados pelo empresário gaúcho Caho Lopes
em seu livro Cara ti cara com as
drogas, que será lançado semana que vem no Rio. Lopes vem
ao lançamento e aproveita para dar palestras em empresas
como Varig e Hotéis Everest.
Teleporio
Até sexta-feira. 24 empresas
haviam comprado o edital de
licitação para administrar os
investimentos no filé mignon
do Teleporto: a área núcleo.
Nessa area serão construídas
duas torres gêmeas, além de
hotéis e outros edifícios. O resultado sai no dia 14. Uma
semana depois, o Teleporto vai
receber a visita de dois diretores da World Teleport Association. uma associação que reúne
os 150 teleportos do mundo.

PELO MERCADO
A Cândido Mendes c a Trcvisan Associados estão criando um
curso de pós-graduação em gestão empresarial a ser aplicado no
Rio. a partir do ano que vem.
O Brasil será representado na
reunião anual do Baker & McKcnrie, o maior escritório de advocacia
do mondo, em Londres, pelos sócios do Treneh, Ro» e Watanabe.
mn de seus associados.

metalúrgicos

difíceis
para

"\T

1970/1980
1980/1990
1990/1995
1970/1995
Fonte IP[A

Apesar da produção em alta e da vinda de empresas, o desemprego é a tendência

A São Lourenço aumentou
sua participação no mercado carioca de águas minerais cm quatro pontos percentuais. IX' acordo com a última pesquisa da
Niclsen. a empresa detém, agora.
43.9° o das vendas.
Deve ser assinado amanhã documento transferindo o controle
da Mesbla para o Banco Pactuai.

FERNANDO NEVES
Agência JB
SÃO PAULO — O emprego na
indústria automobilística está diminuindo no Brasil. De 1985 a 1995
foram eliminadas 46.800 vagas só
no setor de autopeças. As perspectivas, mesmo com a vinda de novas
empresas e a ampliação do parque
industrial das atuais marcas, é de
que as perdas dos últimos 10 anos
não serão recuperadas. Das trés
unidades de produção de veículos
já confirmadas e em fase de instalação. mais a fábrica de motores da
BMW e da Chrysler, são previstos
8.800 empregos diretos.
Diante dessa situação, os metalúrgicos estão sendo forçados a
buscar alternativas de emprego fora
da indústria, buscando trabalho no
mercado informal. No entanto, os
sindicatos procuram não desamparar seus ex-companheiros de fábrica.
A Confederação Nacional dos
Metalúrgicos, filiada á Central
Única dos Trabalhadores (CUT),
está promovendo um curso de computaçáo para os desempregados da
indústria. O curso é gratuito, com
direito a transporte e lanche para os
alunos.
Produtividade — A baixa capacidade de geração de empregos
na indústria automobilística se e.xplica pela busca de aumento de
produtividade do setor automobilístico. O resultado disso pode ser
medido pelo desempenho das fábricas. A produção de veículos, de
1985 a 1995, subiu 68.51%. passan-

O
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Desempenho melhor
Fibrica
Empregadoi Produtividade
—
do Campo 23.107 14,5
S3o
Bernardo
Volkswagen
—
Taubate
7.044
37.3
Volkswagen
—
7.072
24,2
Ford S3o Bernardo do Campo
General Motors — Sao Jose dos Campos 10.796 20,5
17.900
25.9
Fiat —Betlm
2.508
6,06
Ford — SSo Paulo
1 692 4.26
Volvo — Curitiba
Novaa fAbricas Empregados Produtividade
1.800
22
Volkswagen — Resende
2 500
Renault — Sao Jose dos Pinhais
48
1 500
Mercedes-Benz — Juiz de Fora
46
3.000
133
BMW/Chrysler — Nao delimdo
* O total d* empregado* refere-me ao levantamento de 95.
Oba.: A produtividade média do setor ò de 13,4 veiculo por trabalhador ao
ano (homem/carro/ano). Em 1985, o indice era de 7,9.
Fonte: montadoras
do de 966.708 unidades para 1,629
milhão de veículos] podendo chegar
a 1.8 milhão este ano. As novas
unidades industriais serão instaladas com essa nova mentalidade.
Um exemplo é a fábrica da
Volkswagen em Resende (RJ).
Concebida dentro do projeto do
consórcio modular, a unidade industrial vai produzir caminhões,
ônibus e vans da marca alemã com
1.800 funcionários. Na fábrica da
Ford, em São Paulo, trabalham
15.211 metalúrgicos, que respondem pela fabricação de caminhões,
ônibus e picapes da montadora
americana, além de ônibus e caminhòes para a Volks. O contrato de
fornecimento entre as duas marcas
termina em dezembro deste ano.

drama

oculto

Com isso. deve haver demissões na
Ford.
Atualmente, as fábricas de veiculos no pais tém uma relação hotirem unidade ano de 13.4. Ou seja,
cada empregado produz, anualmente, 13,4 veículos. Das II unidades industriais do setor, a mais produtiva é a da Volkswagen em Taubaté (SP), que tem um indice de
37,3, onde trabalham 7.044 pessoas. As novas fábricas em fase de
instalação vão ultrapassar esse nivel.
A unidade industrial da Renault. que começou as obras de
terraplenagem no inicio deste mês.
terá 2.500 empregados que serão
responsáveis pela produção de 120
mil carros por ano. o que dará um

da

indice de 48.
Autopeças — Os trabalhadores do setor de autopeças são os
mais atingidos com a queda no nivel de emprego. De 1985 a 1995. as
fábricas eliminaram 46.800 empregos. Ou seja, de um total de 260.800
trabalhadores, as empresas de autopeças passaram a empregar 214
mil pessoas. Uma queda de 17.94%
no nível de emprego.
Nos últimos dois anos, uma ortda de compras de empresas nacionais por estrangeiras fez Sindipeças
(entidade que reúne as fábricas do
setor) prever que, antes do ano
2000. o total de companhias 100%
nacionais será inferior ao das estrangeiras.
Atualmente, das 350 empresas
do setor. 75% delas, ou seja. 262.
são controladas pelo capital brasileiro. Até o ano 2000. serão apenas
150 empresas, sendo que 75%, isto
é. 112, estarão nas mãos de grupos
estrangeiros.
Esse avanço das empresas estrangeiras acontece porque, atualmente, das 350 empresas filiadas ao
Sindipeças, 105 tem padrão internacional. As demais estão divididas
entre as que podem atingir um nivel
que permita competir com as empresas estrangeiras e as que estão
irremedivelmente fora do mercado.
Apesar da redução do número
de empresas no setor, há um bom
sinal na onda de aquisições de empresas de autopeças: a entrada efetiva do capital privado no setor
produtivo. As compras, como a leita pela Mahle e o Bradesco da Metal Leve, estão sendo operadas sem
a presença de dinheiro público.

Argentina
Buenos Aires — AP Photo — 26/09/96

Trabalho informal

ameniza mas nào
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resolve problema
MÁRCIA CARMO
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Corrospondente
AIRES - Loura,
HSS
alta e elegante. Marcela smmi
BUENOS
'• ¦Vv:'v
Omero. de 20 anos. acorda às 6h
?ju*
todos os dias para procurar emE33£lá>-. tts?
.. o**-'
prego. Ela é universitária. Moreno. alto. Daniel Gonzalez, de 42
anos, planeja recomeçar a vida
como motorista de táxi. Ele foi
contador. Eles são apenas algumas das mais de dois milhões de
.< .v
vitimas do desemprego.
Cabelos brancos, corpo e olhar
cansados. Juan José Savago, de
54 anos, sobrevive dirigindo, vez
por outra, o carro de um amigo.
Ele foi metalúrgico. Demitido,
.V . . V, <
hoje sobrevive dos trabalhos temIü
porários. Juan integra a legião de
cinco milhões de trabalhadores
na Praça de Maio
que. segundo o governo, oferecem Mais de 100 mil /lexsoas protestam contra o pacote econômico do PresiUènte Matem
mão-de-obra informal e dimique estão sendo planejadas pelo
nuem o impacto da desocupação,
governo. Mas na Casa Rosada já
A trajetória do desemprego
mas também da arrecadação.
"Uma coisa é estar desempregaadiantaram que este é um assunto
decidido e que, nos próximos
25
do. outra é ser desempregado",
dias. o projeto será enviado ao
diz o psicólogo Luis Mamone.
PutNtigM Mbn a papvlaçla
"Quando
Congresso. Num documento sigi20 aconomlcamanta ativa da Argantina
perde a condição de
loso. o Banco Mundial propôs a
temporário, o desemprego se
redução dos salários para ampliar
transforma em marginalizaçào".
a quantidade de postos. Mas na
15
E são centenas os marginalizados,
Casa Rosada responderam com
angustiados, que formam diaria"O Banco Mundial
um nào.
pode
mente filas atrás de um emprego.
10
j?
sugerir, mas quem manda aqui é o
O dia de muitos começa na fila do
presidente da República", disse
jornal Clarin. onde entregam"Segra051^—;
uma das principais assessoras de
tituitamente os classificados.
o
1°
1°
2°
1°
2°
1°
2°
1°
2°
2°
^
Menem.
vesse exatamente os 17,1% de de'
O desemprego no pais sem insempregados, como dizem os inSEMESTRE
fiação,
que está saindo de uma
dicadores, a Argentina teria gente
recessão
1996
que começou com a crise
ma ¦ ma
ma 1995
1991 1992
1993
Km]
ma 1994
caindo pelas ruas", observa o ecoma
e durou mais de um
mexicana
Roberto
Alemann,
refenomista
um perfil único. Potem
nào
ano.
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"Não sei o
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criação
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MERCADO FINANCEIRO

Craques
SÔNIA ARAR1PÊ
Pizza, hambúrguer. sorvete, praia, politica. juros, bolsa de valores e taxas. Essa
mistura exótica pode parecer samba do
crioulo doido. Mas não é. Dá apenas a
noção exata da reviravolta que os especialistas do mercado de capitais passaram
nos últimos anos. Com o fim da inflação
astronômica, que fazia girar a ciranda
financeira, os tempos são outros. E muitos craques dos números — um time incalculável — tomaram rumos completamente diferentes.
"Já vinha amadurecendo a idéia de
deixar o mercado fiannceiro há algum
tempo. Mas decidi mesmo quando fiquei
completamente estressado, há quatro
anos. Não dava mais", lembra-se o excorretor Clemente Magalhães da Silveira.
46 anos. Depois de ter trabalhado 25
anos em diferentes instituições financeiras. Clemente viu que não queria mais
acordar agitado, pensando no que havia
acontecido, enquanto dormia, em Tóquio.
0 especialista financeiro trabalhava
também na incorporação de alguns condomínios em Búzios (RJ). até que finalmente amadureceu a idéia de dar uma
guinada na sua vida. Clemente resolveu
se mudar com a familia. de mala e cuia.
para lá. deixando de lado a calculadora,
os clientes e a tensão da corretora.
"0 sol. a
Política —
praia e esse
contato diário com a natureza me fizeram
esquecer aquela cachaça da mesa de operações", conta Clemente, que se embrenhou pelo mundo da política e disputou a
prefeitura de Búzios pelo PSDB. Perdeu a
disputa, mas não abre mão do encontro
mensal com os amigos do mercado financeiro. Uma vez por mès o ex-corretor vem
ao Rio para revé-los.
"O
mercado mudou muito. Quem
iníaginava que era so ter bons produtos e
ficar instalado em um confortável escritorio. morreu na praia. Só sobreviveu quem
cativou os clientes. Esse é o principal
trunfo", analisa Clemente.
Caminhos diferentes também levaram
o ex-presidente da Financeira Fininvest,
Oswaldo Antunes Maciel. 59 anos. para
longe, muito longe da agitação do sobe e
desce dos números. "Quem diria que um
dia eu estaria vendendo o sucesso das
minipizzas. Às vezes tico pensando se
faria tudo de novo. Tenho trabalhado até
mais do que quando estava na financeira". confessa o empresário, que hoje comanda o negócio da Pizza Mille.
Ele lembra que não pensava em deixar
a Fininvest. um negócio que cresceu sob
os cuidados de sua familia. nos últimos 40
anos. Até que as propostas passaram a
interessar seu irmão e outros sócios do
grupo, tornando inevitável a venda. 0
grupo Icatu comprou, mas acabou vendendo a metade da financeira para o
Unibanco.
Pizza — "Era uma questão de idade.
Estou quase com 60. meu irmão fará 70
anos este ano. Poderíamos até passar para profissionais. Mas achamos melhor
cuidar de nossas vidas", conta Oswaldo
Antunes Maciel. Como não queria ficar
em casa. de pijama, surgiu a vontade de
entrar no mundo das franquias.
Foi quando um amigo trouxe a idéia
da Pizza Mille da Itália: um forno simples
cospe pizzas quentinhas. do tamanho do
apetite de uma pessoa que não seja guiosa. Antunes, no inicio, pensou em ser
apenas um acionista silencioso, como o
mercado chama o sócio apenas capitalista.

números

dos

No entanto, depois, acabou colocando
a mão na massa. Hoje já são 50 franqueados no Brasil — inclusive no Acre e em
Rondônia — e outros dois na Argentina.
A expectativa do ex-presidente da Fininvest é de que cheguem a 1.000 nos próximos anos.
"Se conseguir financiamento
para a
loja. isso acontecerá fácil. Falta mais financiamento para os franqueados", sentencia o empresário. A Fininvest. em seus
tempos áureos, chegou a empregar 5.000
foi vendida, tinha 2.000
pessoas. Quando
"Acredito
funcionários.
que em tamanho
Não de fatuequiparar.
poderemos quase
"Ainda
não
ramento". projeta Antunes.
garantimos retorno. Mas a batalha tem
compensado."
O ex-sócio da corretora Graphus. Guilherme Bezerra, também jamais poderia
imaginar que um dia estaria em meio a
hambúrgueres e porções de batata frita.
Depois de viver 23 anos do agitado e
concorrido sobe e desce das cotações, um
dia jogou tudo para cima. Em 19%,

mudam

de

"Depois
do Plano
Collor, o mercado
inteiro ruiu.

Precisava descansar
e cuidar do futuro"
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quando o Plano Collor desabou como
uma tempestade no mercado financeiro,
o ex-corretor subiu a serra e foi morar em
Itaipava. distrito de Petrópolis, a 66 quilômetros do Rio de Janeiro.
"Estava estressado.
Precisava descansar e cuidar do futuro", recorda-se. Surgiu então a idéia de abrir um restaurante,
o Joe & Leo's Burger, especializado em
hambúrgueres artesanais e pizzas a lenha.
No inicio, foi preciso continuar na corretora até que o empreendimento decolasse.
No ano passado, foi inaugurada a segunda loja. no Shopping Fashion Mall. em
São Conrado.
Ricardo Bellens, analista conhecido
no Rio de Janeiro, também chegou a
arriscar-se no comércio. Abriu, junto
com a mulher, uma sorveteria em Ipanema. mas depois acabou desistindo para
voltar ao mercado de capitais.
"Quem
viveu tantos anos dessas movimentaçòes, tantas mudanças, fica claro
que o mercado está bem diferente. Mas
quem se especializou conseguiu sobreviver", diz. No seu caso. depois de anos
como sócio na corretora Máxima, o caminho foi abrir uma consultoria especializada em ajudar empresas a buscarem
recursos no mercado.
Esses exemplos mostram que o perfil
do profissional do futuro é outio. Jovens,
com domínio das inovações tecnológicas
e línguas estrangeiras, vão ocupar o espaço de profissionais que. na grande maioria. tem milhas e milhas de experiência,
ainda hesitam diante de um laptop.
porém
"O futuro
é mesmo deles", admite o experiente Oswaldo Antunes Maciel.
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distribuidoras. Sem falar em sociedades
de arrendamento mercantil e de crédito
imobiliário. O dinheiro que saiu do mercado financeiro para tentar melhor sorte
em outro lugar não foi pouco.
Só no segundo semestre de 1994. de
acordo com estudos da Fundação Getúlio Vargas (FGV). os bancos perderam
50% de suas receitas com juros e encargos financeiros, conhecido como receita
de intermediação. Na estimativa da FGV,
isso significa uma perda de USS 5 bilhões
em seis meses. Para compensar, os bancos
saíram emprestando a taxas elevadas. Entre junho de 1994 e março de 1995. o
crédito concedido pelo sistema bancário
aumentou em 80.9%. enquanto o Produto lntemo Bruto (PIB) cresceu 7.X%. segundo a FGV.
A conseqüência de toda essa rearrumação foi que a riqueza gerada pelo sistema financeiro despencou nos últimos

10

'.^iH
.
jfli

^Jij

diria que um dia eu venderia o sucesso das minipizzas"
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LIANA VERDINI
O Plano Real não teve o mérito único
de levar a inflação a nocaute e fazer o
reajuste de preços andar a passos de lesma. Não há estatística que não registre
um aumento impressionante de vendas de
eletrodomésticos e um crescimento inesperado de investimentos por parte das
empresas. O dinheiro, que antes ficava
dormindo nos bancos c inflando como
bolo. agora está servindo para modernizar a economia e fazer as empresas enfrentarem a concorrência dos produtos
estrangeiros.
Com menos dinheiro repousando nos
bancos, o resultado não poderia ser outro. Entre 1° de julho de 1994. quando
Real começou a valer, e 4 de junho deste
ano. o Banco Central determinou a inclusâo de 65 instituições financeiras em regime especial de administração. Destas. 30
são bancos, três sâo corretoras. 12 são
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"Quem

ano 2000
Deve ser jovem
Gostar de inovações. Um
bom truilcr deve criar sempre
Ter habilidade com tecnolo»
gia. de microcomputadores a
equipamentos sofisticados
Dominar línguas estrangei-,
ras. Não só inglês mas também
outras mais exóticas como japonés e chinês
Ter personalidade forte. De.
preferência, bastante competitivo
Não se importar em deixar
de lado a vida pessoal para
cuidar mais do trabalho
Capacidade de liderança
Ser altamente competitivo
Ter preocupação com o fisico. De nada adianta ser um
gênio financeiro se o físico não
agüentar o tranco de jornadas
insones e viagens internacionais
Gostar de ler sobre temas
variados.
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Fonte: FGV/Conluntura Econômicê
anos. Pelos dados do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), nos
últimos três anos a participação do sistema financeiro no PIB nacional caiu tanto
que já retornou aos niveis do inicio dos
anos 80. Hoje. segundo o economista da
FGV Lauro Vieira de Faria, esta participaçâo está em 7%. No inicio do ano.
estava entre 9% e 10%. São niveis internacionais. Mas o economista não se arrisca a dizer que este seja o ponto de equilibrio do sistema financeiro nacional.

História — O mercado financeiro
sempre foi visto como sócio da inflação.
E não è difícil entender a razão. Estudos
da FGV demonstram que até 89. a inflaçâo sozinha era responsável por 76% do
crescimento constatado da participação
do sistema financeiro no PIB. Já a renda
nacional, outro fator importante para definir o aumento do sistema financeiro em
relação ao PIB. respondia por 63% desta
evolução. Foi assim que o sistema financeiro pulou de uma participação de 5%
f

no PIB em 70 para 13% em 84.
Na era Sarney. no entanto, esta participação disparou. Até 89. período de in-'
fiação galopante. a contribuição do siste-,
ma financeiro no PIB chegou a 24%. Mas;
com o confisco do Plano Collor. em mar-;
ço de 90. a geração de riqueza do sistema
financeiro caiu muito. Tanto que em 90 e'
91. a influência da inflação sobre a participação do sistema financeiro no PIB bai-'
xou para 17%. Enquanto isto. a renda,
nacional respondeu por 47% deste indicador. Com tudo isto. a participação do;
sistema financeiro no PIB nacional em 91
já havia baixado para 7%.
O confisco explica parte da queda. J\
maior competição entre os bancos e a
recessão acentuada por causa da falta de
dinheiro na economia explicam o resto.'
Entre 90 e 94. o número de bancos que
aceitavam depósito do público cresceu
6.5° o e o número de agências subiu 7.9%;
Já o número de intermediários financei'»
ros não bancários aumentou 53.2% e ós
fundos mútuos de investimento subirarti
276%. Com um crescimento tão explosivo do sistema financeiro, o ajustamento
se tornou inadiável. É o que está acontc
cendo no mercado agora.
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Tabelas mostram os cursos mais disputados no vestibular e as profissões que oferecem as melhores oportunidades de estágio

1
dificuldades

As

sai

de

da

universidade

quem
ULISSES MATTOS
"Parabéns, agora você è um
desempregado". Essa é uma brincadeira comum entre os universitários que estão se formando. Depois das festas, juramentos e cumprimentos. os recém-formados
tendem a olhar sem tanto entusiasmo para o diploma, que tem
seu valor ofuscado diante da súbita importância com que seus curriculos são encarados. Para alguém que não conta com influentes indicações ou com a herança
profissional dos pais. a melhor
forma de conseguir um emprego
assim que recebe o canudo é ter
feito um estágio. Mas às vezes,
nem isso...
A estudante de Direito Roberta Pedrinha. de 22 anos. se forma
UQ fim do ano. na Uni-Rio. Com
o curso, termina também seu estágio no Instituto Nacional de Propriedade Industrial que. por ser
uma autarquia, só pode contratála por concurso — algo que não
acontece há 13 anos. A alternatiVíí são os escritórios particulares
de advocacia, mas os salários ini"Eu
orais não são nada atraentes.
me recuso a ganhar algo na faixa
de RS 350". diz Roberta, que prefere continuar estudando e fazer
tiiii concurso para o Poder Judiciáriof onde estão os salários com
que sonhava antes de entrar na
faculdade.
Conseguir um estágio é relativãmente fácil, mas a experiência
adquirida nem sempre é tão valiosa. "Somos mais usados para tirar
xerox de processos no Fórum e
escrevemos muito pouco. Os estagiários. na verdade, são office
lioy.s de terninho". reclama Roberta.
Com a proximidade da formatura. a estudante vê que as coisas
são bem diferentes do que pensava
"Formar-se é apequando caloura.
nas um passo! Agora é o grande
diz Roberta. Deixar a laIdade e preparar-se para o mertsafio".
traz uma responsabilidade
jãdo
deixa de assustar. "Há
não
Çqic
sempre um pouco de insegurança.
Às vezes dá uma espécie de vazio e
medo", conta a futura profissional.

Sandra de Souza

Bolsa de aposta
CUMOS;
1. Medicina
2. Odontologia
3. Direito
4. Informática
5. Comunicação Social
6. Psicologia
7. Administração
8. Engenharia Eletrônica
' O* mais pmMW<n i
liHiiml» ImpraM-lacola
(CIH), >im<a Ma aéttala
«toa fiMpda ilaaraUaia»
•to Ma da Janeira.

111

'W!'/'

kstAgios*
Nfvel Superior
01. Administracao de Empresas 210 vagas
02. Tecnologo em Processamento de Dados 108 vagas
03. Ciencias Contabeis 78 vagas
04. Marketing/ComunicapSo Social
(Publicidade e Propaganda) 75 vagas'
05.
Direito
72 vagas
56 vagas
06. Engenharia Civil
07. Arquitetura 47 vagal
08. Econoima 37 vagas
09. Engenharia Mec^mca 22 vagas
10. Engenharia Eie'.'ica 11 vagas
'A* camfraa com mais ofettaa d* eetágio no Cantoo d*
W»|i»i,áü ImfirMhCsoofai (CIO), no 1*
1900.

Q Na média dos últimos cinco anos. feita pelo Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE), o curso de Medicina se mantém em primeiro
lugar nas principais universidades do Rio de Janeiro, UFRJ, UFF,
UERJ, PUC e Uni-Rio. O levantamento revela que antes desse período
cursos como o de Engenharia Civil e Arquitetura tinham maior procura.
Em compensação, subiu a disputa pelos cursos de Administração,
Engenharia Eletrônica e, principalmente, Informática, que nem constava da lista dos oito mais concorridos. A relação de oferta de estágios
leva em consideração as vagas oferecidas e preenchidas. O CIEE'
ressalva que os cursos de Medicina e Odontologia não têm muitas vagas
porque as melhores oportunidades de estágio estão nos hospitais e
clinicas, que geralmente fazem convênios com as universidades, Wspensando a intermediação da instituição.

¦•

Escolha

i

Roberto Pedrinha: concluído O estágio, preparação para concurso, pois não liá oportunidade de trabalho

sob

Se já é perturbadora a situação
do estudante que está se formando
e entrando num mundo em que as
incertezas são uma constante, o que
dizer dos vestibulandos? A visão
desses jovens, com idade na média
dos 18 anos, é repleta de informações imprecisas e decisões levadas
pelas regras do vestibular. Muitos
alunos deixam de prestar exames
para os cursos que preferiam, por
medo da concorrência. Outros, sem
orientação sobre as carreiras, acabam abandonando o curso para o
qual conseguiram passar.
A vestibulanda Maria Clara
Senna, 17 anos. prestará exames
para o curso de Psicologia no fiml
do ano. A opção leve ajuda de um
teste vocacional, que lhe indicou
"Hu
também Serviço Social.
queria
mesmo era Genética, mas teria que

pressão
cursar Biologia ou Medicina e sou
fraca nas matérias dessa área",
conta Maria Clara.
As informações que tem sobre o
curso vêm de uma amiga formada e
do que lê na imprensa. Ela diz que a
área não é muito promissora, com
poucas vagas e baixa remuneração,
mas está convicta de que a Psieolo"Não
gia é o melhor para ela:
adianta eu fazer um curso com mais
oportunidades, como Administra-,
çào, se não tem a ver comigo".
r
Maria Clara conta com o estágio,
como forma de vencer seus concorrentes quando estiver formada/
"Com o estágio fica muito mais;
fácil arranjar emprego", acredita. E'
se não for o suficiente? A vestibulanda se recusa a fazer outro curso:,
"Prefiro
procurar outro trabalho".

Excepcionalmente hoje não são publicados o Guia do Consumo, a tabela de telefones e o ranking dos fundos de investimento
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em todas as áreas, mas não investem em reciclagem.

de

Velha

¦*
sobram vagas, faltam profissionais

a

executivos

geração
SANDRA BALHI
SÃO PAI L() — 0 mercado de
trabalho que emergiu da integraçao
do pais na economia global vive
uma contradição inusitada: há 4.5
milhões de desempregados e falta
mào-de-ohra. As empresas querem,
hoje. trabalhadores com habilidades pessoais que transcendem a forinação técnica pura e simples. Elas
buscam profissionais capazes de levar adiante mudanças e que não
sejam meros tareleiros.
Do chão da fábrica aos gabinetes refrigerados da alta gerência exige-se lios profissionais uma visão
"Eles não
do conjunto do negócio.
estão preparados para atender a este novo mercado de trabalho." diz
Osvvaldo Luiz Donatelli. diretor da
Potencial, empresa especializada na
contratação de executivos.
Em 25 anos de atuação como
caçador de talentos para as empresaSf Donatelli diz que nunca teve
tanta dificuldade para preencher
vagas. Ele recruta profissionais
com salários entre RS 3 mil e RS
6:500 mensais, uma faixa que nem
sempre satisfaz, os poucos candida"As empresas
tos disponíveis.
quereíij o bom. bonito e barato", ironiza ele. I Im dos casos mais compliSidos que lhe caiu nas mãos foi o
pedido de uma empresa de autope"Eles
ças de capital americano.
queriam um representante comerciai fluente em inglês, português,
espanhol e coreano", diz. Tudo isso
um salário de RS 3 mil mensais.
por
"Eu virei o mercado de cabeça
para
baixo".
Enquanto as empresas procuram agulha em palheiro, para quem
perdeu o emprego a condição para
voltar á ativa e adaptar-se as novas
"Os
exigências do mercado.
proflssionais de media e alta gerência,
principalmente, devem procurar
cursos abertos e a orientação de
uma empresa de recolocarão que
poderá ajudá-lo a diagnosticar as

Resultado:

msssm

Roberto Fauslino
ifr*"

m&W
fe

! f t.t S ! 4

setõMs ila empresa
Xclson Lara voltou uns huncos escolares porque já não conseguia mais acompanhar a linguagem dos seus colegas (liSoitlros
lacunas na sua formação", diz Donatcíji. Para quem está empregado,
a pressão por mudança de atitude
no desempenho da função soma-se
ao aumento da carga horária e acu"As empresas enmulo de funções.
xugaram seus niveis hierárquicos e
querem usar 100"» do tempo do
executivo", diz Luiz. Augusto Minarelli. presidente da lícns & Minarelli. consultoria e aconselhamento
profissional. Para render mais e ser
polivalente, outra vez o caminho é
a reciclagem.
Kmpresas não se importam — O grande problema, po-

rem. è que a maioria das empresas
nãò está disposta a investir na formação de seus empregados. A rolativiilade ainda é o método mais difundido para atualizar o quadro de
"Elas
querem gente pronpessoal.
ta-entrega". diz Donatelli. Empresas como Dow Quimiea. Gessv Lever. IBM. Xerox. Glencore ou Porcclanas Schmidl são exceção a regra. Elas sempre investiram em
treinamento e conseguem agregar
novos conhecimentos e competências a seu pessoal, redesenhando
seu perfil profissinal.
O executivo Nelson Luiz Vieira
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de Morais Lara. diretor comercial
da Porcelanas Schmidt de Pomerode (SC), descobriu aos 41 anos que
estava na hora de voltar aos bancos
escolares para adaptar-se aos novor
tempos. Formado em administração de empresas pela Fundação
Getulio Vargas e em Direito, pela
faculdade do Largo São Francisco
— duas das melhores instituições
de ensino do pais — Lara construiu
sua carreira na área de Marketing
"Não ha mais esdurante IS anos.
paço para o executivo especialista.
Temos que nós integrar a equipes
muRidiciplinares". diz Lara.

No entanto, ao participar de
reuniões com colegas de outras
áreas da empresa, freqüentemente
Lara esbarrava na sua ignorância
das funções e terminologias dos co"Nos últimos anos sentia dilegas.
ficuldade em participar de reuniões
com executivos das áreas de produçâo e finanças", conta ele. Por isso
ele foi reciclar seus conhecimentos
no curso de pós-graduação voltado
para a gestão empresarial, do Instituio Trevisan. de São Paulo.
O curso foi criado no inicio do
ano para atender ás necessidades
dos clientes da Trevisan Associa-

vez

dos. uma das maiores empresas de
"Em
nossos traauditoria do pais.
balhos de auditoria e consultoria
verificamos que os gerentes e até
diretores dos clientes não tinham
uma visão global dos negócios." diz
Wagner Luiz Teixeira, diretor do
Instituto. Segundo ele. com a organização das empresas em unidades
de negócios cada gerente tem de ser
um empresário, mas a formação á
moda antiga não lhes dava instrumentos para enfrentar os nov os desafios. O curso já conta com duas
turmas em São Paulo e será lança"Vado no Rio no próximo dia 30.
mos abrir 50 vagas, em parceria
com a Universidade Cândido Mendes". diz Teixeira. As aulas começaráo em março.
As mudanças no mercado de
trabalho estão alterando as formas
de remuneração dos profissionais
"As empresas coile alta gerência.
nieçam a praticar uma remuneraçào por habilidades", diz Ugo
Franco Barbieri. consultor da Coopers & Lvbrand. A tendência é tidotarem a chamada remuneração variável] um salário fixo pequeno que
cresce conforme a contribuição do
profissional para os resultados da
empresa. A tendência ao crescimento da remuneração, que por enquanto atinge apenas os altos salarios. já começa a se espraiar para os
escalões intermediários da pirâmide
salarial.
"As empresas estão fazendo tantas exigências na hora de contratar •
que os profissionais que se destacam são disputados a laço", diz
Donatelli. Como elas querem pessoas experientes, agressivas e com
muita iniciativa acabam gerenado
um efeito bumerangue. Na hora da
negociação salarial o candidato
mostra toda sua agressividade ejo-,
"Eles sabem o
quanto vaga duro.
lem". conclui.
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e vendas. A tônica, pomarketing
estrabalho, algumas profissões
com qualidade.
vendas
é
rcm.
Endeclinam.
outras
alta.
em
lào
"Hoje o
è saber coninteressa
—
que
tre os chamados especialistas
do
cliente",
a
fidelidade
quistar
engenheiros, administradores,
de
finanças,
A
área
ele.
diz
—
que no
busas empresas
contadores
Real
do
ano
perplano
de
primeiro
condições
tenha
cam gente que
deu força — havia mais demissões
crescer a médio e longo prazo. Os
— começa a reaque contratações
engenheiros que viraram suco no
"O
da
função mudou:
perfil
gir.
passado, abrindo lanchonetes e
bons admimercado
o
antes
pedia
cobem
restaurantes, são os mais
"As empresas dão
Hoje a
dinheiro.
do
nistradores
fados.
proleé
preferência por profissionais
rència aos engenheiros com pósque adminisna
graduação
trem custos,
área de admireciclagem
da
Guia
patrimônio e
nist ração de
saibam comempresas", di/
instituições
dão
Algumas
que
prar e vender
Sofia Esteves.
e
orientam
a
reciclagem
cursos
bem", diz José
diretora da
Augusto Miprofissional:
DM Recursos
narelli. presifone:
Calho
Grupo
Humanos, que
(021)
dente da Con23')esperecruta
p9|
sultoria Lens
cialislas de loInstituto Trevisan Cândido
& Minarelli.
das as áreas.
Mendes- <0111X45-1602
Uma área
Eles estão senIBAP Desenvolvimento e
esteve em
que
do recrutados
Exentos - 0800-7111 (071) 358e enascènção
para as áreas
8377.
oeaso
o
Irenta
de produção e
é a de infòrJ.B.Lodi (seminários em em"O
principalmcnmátiea.
251-5277
(011)
presas)
(ÍTde finanças.
emprego no
Lensác Minjjrelji Consultoria
Também há
setor eneoe Oüiplacemcnt (011) 251-1788
boa demanda
lheu". diz Mipor adminis|
narelli. A tectradores. ecoe aos
difundida,
está
hoje
nologia
nomistas e contadores.
usuários
treinar
resta
especialistas
exigidas
as
habilidades
Mas
"O destino desde micros e redes.
nessas carreiras são hoje mais
ics profissionais ".e virarem prestaabrangentes. I ma grande carénde serviço diz Minarelli.
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OS DEZ MANDAMENTOS
apadrinhaautores de idéias geniais que dei- presa. Isso põe fim ao
ao
mento e permite
profissional
xam para outros executarem.
buscar novos caminhos se não for
—
executiOs
Versatilidade
valorizado.
vos precisam ter a capacidade de
antecipar mudanças, não ficar a re- Resultados — Do chão da labrica à direção, os profissionais deboque dos acontecimentos.
visão do conjunto. O
VIsAo — É preciso saber criar o vem ter uma
única operação
numa
futuro, sair do conhecido para o especialista
não atende mais às neou
função
desconhecido.
cessidades de geração de resultados
Carreira — Quem administra a das empresas.
carreira, estabelece metas e traça
— O domínio da
estratégias para alcançá-las é o pró- Informática
informática é fundamental para
prio profissional, nao mais a em-

As habilidades que os profissionais devem procurar desenvolver para atender ás novas exigèncias do mercado de trabalho:
Liderança — O principal requisito. hoje! é ter capacidade de comunicar-se de maneira clara e
transparente com a equipe, saber
orientá-la e encorajá-la. O mandachuva está morto.
Criatividade — As empresas
querem pessoas criativas, que iragam novas idéias e as realizem. Nao
Há mais espaço para palpiteiros ou

qualquer profissional.
Atualização — Os trabalhadores. em todos os nix eis. devem buscar
ler vida associativa, participar desuas entidades de classe e buscar
através delas a troca de informações
e aperfeiçoamento profissional.
Atitude — As empresas buscam
pessoas com capacidade para assumir riscos e implementar mudanças.
Línguas — Ê fundamental o dommio de inglês e espanhol em lunções de supervisão para cima.
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Depois de Shell Helix. nada será como an.es. E o segredo dessa
atrito e
age profundamente no motor. Shell Helix transforma
composta de sete poderosos aditivos criteriosamente balanceados,
*
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ROSA LIMA
Você é servidor público ou funcionário de estatal ou autarquia,
está sendo estimulado a se engajar
no programa de demissão voluntária de sua empresa e começa a se
perguntar que rumo seguir depois
de perder as asas protetoras do emprego. Ter um negócio próprio parece o caminho mais óbvio. Afinal,
emprego não está fácil de arranjar
e, com o dinheiro da indenização,
você pode finalmente concretizar o
sonho de não ter mais patrão. Ótimo. Mas aí vem a dúvida: investir
numa idéia própria ou partir para
um negócio franqueado?
A possibilidade de iniciar um negócio com o prestígio de uma marca conhecida, experiência já testada
e o suporte de uma estrutura sólida
tem atraído um número cada vez
maior de brasileiros para o sistema
"Numa época em
de franquias.
que
a economia registra altos índices de
desemprego, o franchising é uma
ótima oportunidade para os profissionais que tenham alguma economia e desejem investir em nova ocupação: a de ser seu próprio patrão",
argumenta a presidenta da Associaçào Brasileira de Franchising no
Rio de Janeiro (ABF-Rio), Eliane
Bernardino.
Crescimento — Os dados parecém confirmar a tese de Eliane.
Embora recente, a atividade de
franchising tem apresentado crescimento anual médio superior a 20%.
O Brasil é hoje o terceiro maior
mercado de franquias cm todo o
mundo, perdendo apenas para os
Estados Unidos e o Japão, depois
de ter superado a França no ano
passado. Além disso, segundo o VI
Censo do setor, realizado pela ABF
nacional e a Interscience Informaçào e Tecnologia Aplicada, o faturamento global das franquias de
negócio formatado (aquelas em
que. além de marca e produtos ex-

Ii

$

jKk,
Denise, franqueada da Amor aos Pedaços: pela negociação de melhores condições contratuais com os franqueadores. para repor margem de lucro
clusivos, o franqueado recebe o suporte completo para operar o negocio) atingiu USS 9.N7 bilhões no
ano passado, com crescimento de
21.25% em relação a 1994.
Eliane também credita o interesse crescente pelo sistema dcfranchising ao alto índice de sucesso desse
tipo de negócio em relação aos in"Segundo
dependentes:
pesquisa

do Departamento de Comércio dos
EUA. ratificada por estudo da
ABF. 65% dos negócios iniciados
de forma independente fecham antes de fazerem cinco anos; no sistema de franchising menos de 5%
fecham no mesmo período".
Balanço — Nada disso, porém, é argumento suficiente para se
concluir que o sistema de franchi-

sing seja a panacéia para todos os
males do desemprego ou que não
possa ser mais vantajoso investir
num negócio independente.
"Franquia não é a oitava rnaravilha do mundo como muita gente
tenta fazer crer. A única vantagem
do sistema é você entrar no mercado com o respaldo de uma marca
conhecida", diz Denise Paschoarel-

li. há três anos e meio franqueada
dá loja de Ipanema da rede paulista
Amor aos Pedaços.
Segundo ela. com a estabilização
da economia, a margem de lucro
dos franqueados ficou muito pe"A maior
parte das franquena.
foi
formatada
para a ciranda
quiás
financeira. Hoje, o retorno muitas
vezes não é suficiente para se man-

do

emprego

umca

ter o padrão proporcional ao invéstimento que se fez".
Gasto alto — A afirmação de
Dçnise é baseada em argumentos
nada desprezíveis. O preço médio
de uma franquia hoje gira em torrto
de RS 25 mil. Paga esta quantia,^
maior parte dos franqueados ainda
precisa desembolsar mensalmente
5% de seu faturamento em royalties
pelo uso da marca e outros 3%, em
média, de taxa de publicidade. GV
mo os produtos e os preços são
padronizados em toda a rede^ja
margem de negociação com fomecedores e clientes também é mini"O custo acaba sendo muito
ma.
alto em relação ao que você receGe
em troca", diz Denise.
Segundo ela. já estão começatído a surgir comissões de franqueiidos com o objetivo de negociarmos
contratos, a seu ver muito favoràveis aos franqueadores. ,!
A presidenta da ABF-Rio acredita que problemas como esses pqdem ser contornados com mais
análise, ponderação e racionalidade
"Franquia
é.um
entre as partes.
casamento comercial, e deve ser encarado de forma racional. Empgjgaçào"Sósó não resolve". E recomènse começa uma parceria
da:
depois de muito estudo".
Eliane Bernardino pondera ainda que a lei do franchising. promulgada em dezembro de 1994. ajudou
a aprimorar o sistema, na medida
em que obriga o franqueador a tornar públicos os direitos e obrigações do franqueado através da Circular de Oferta de Franquia, que
deve ser entregue ao candidato .no
minimo 10 dias antes da assinatura
do contrato ou de qualquer p^g^imento. Além disso, a associação
mantém um comissão de ética uue
ouve reclamações, denúncias ou répresentaçòes de franqueadores e
franqueados e procura soluções de
consenso, evitando que a disputít'$e
"t
transfira para o âmbito jurídico.

•Fernando Rabelo
*r
Perfil

1m
Vantagens e desvantagens

de cada
4?.'.

um
tipo

define

Negocio franqueado Negdcio independente

o
Marca
comercial

denegócio

"A decisão de abrir um negócio
independente ou franqueado de\ pende do perfil da pessoa e da pro. posta do negócio", afirma o con1 sultor Alain Guetta, da Guetta
; Franchising. De fato. Sc você é
uma pessoa excessivamente inde1 pendente, com dificuldades de se
enquadrar em normas e padrões
pré-estabelecidos. o franchising não
I deve fazer parte de seus planos.
É o caso do empresário Paulo
! César Ferraz, dono do restaurante
, de comida mexicana Don Taco, de
Brasília. Ex-funcionário do TribuRegional Federal, ele abriu mão
nal
;
de uma carreira para se arriscar no
mundo dos negócios. Apesar de novato na atividade, preferiu investir
"Tenho
uma
numa idéia própria.
natureza muita empreendedora e
acho que não me adaptaria a um
'
negócio onde não pudesse dar va! zão á minha criatividade."
Paulo reconhece que penou para
aprender o caminho das pedras.
"Precisei fazer tudo sozinho, tive
!
, muita dificuldade no inicio, mas
acho que valeu a pena", diz. Aberto
em novembro de 1993. o Don Taco
, cresceu, passou para uma loja
maior num ponto nobre e hoje já
está formatado para o sistema de
"Muita
franquia.
gente me procura
com interesse de franquear a loja.
que já tem até uma cozinha-escola
'f para treinamento", conta Paulo.
Com o engenheiro Jorge Vidal
ocorreu exatamente o oposto. Depois de trabalhar 25 anos na IBM,
ele se engajou no plano da empresa
¦de incentivo á aposentadoria antee partiu para um negócio
cipada
!
! .próprio. Acostumado com a segu: rança do emprego, ele não quis se
"arriscar num
empreendimento in!
independente e optou pela franquia.
: - Hoje. Jorge é o feliz franqueado
J^da De Piá da Rua Uruguai, na
; Tijuca. Gastou RS 140 mil para
montar a loja. há um ano.
já rece^_beu de volta o investimento e não
-4em queixa contra o sistema: "A
-•minha relação com o franqueador é
de parceria total. As duas partes
.. têm interesse em acertar. Eu crês!! cendo. ele cresce junto e vice-ver"sa".
diz Jorge, que já faz planos de
'Labnr
outro negócio. Independente?
Não. Outra loja De Piá.

direito ao uso de marca E preciso estabelecomercial e logotipo cer e firmar um nome
do franqueador proprio

Investimento Alem da montagem do As unicas despesas
negocio. paga-se taxa que se tern sao as de
de franquia, royalties montagem do negocio
e taxa de propaganda
Risco

«

Pequeno. principalmente Alto Para aumentar
quando se trabalha com a possibilidade de
uma marca bem testada no exito. e importante
mercado 0 pertgo e se fazer ampla pesquisa
umr a um franqueador de mercado
pouco profissional

/

Liberdade de Relativa A palavra final Total. Proprietary
atuaqao
e sempre do franqueador tem a palavra final
Treinamento Em geral. o franqueador A administracao do
oferece treinamento negocio depende da
completo ao franqueado capacidade do dono
Propaganda E rateada entre as unidades 0 proprietary paga
da rede. Cadafranqueado todos os gastos com
paga uma taxa estabelecida criacao e veiculacao
no contrato de franquia de propaganda
Suprimento

J

LocaKzaflo

0s fornecedores sao Empresario tem mais
sempre indicados pelos liberdade na escolha
franqueadores 0s descontos e negociacao com os
por volume sao repassados fornecedores

tão sendo abertas anualmente,
quantas fecham. Não se esqueça de
pedir referências bancárias, comerciais e jurídicas do franqueador.
Procure ter contato com o franqueador. A venda de algumas franquias fica a cargo de consultores ou
corretores. Mas a fase final de negociaçào deve sempre incluir o dono da rede.
Fale com o maior número possivel de franqueados da rede. Avalie
os elogios e as reclamações deles e
veja se \ocê está disposto a passar

.>

"JJ
y

iptaria a um negócio onde não pudesse dar vazão à criatividade'

repassam. Mas è desestimulante —
e. conseqüentemente, pouco produtivo — operar um negócio que não
desperte entusiasmo.
Não tenha pressa em fechar o
negócio. Estude o mercado, examinando o retorno que ele tem oferecido nos últimos anos e quais as
previsões de expansão nos próximos. Cuidado com os modismos.
Avalie o franqueador. informando-se sobre seu histórico empresari.il. experiência, como tem evoluido sua rede. quantas franquias es-

'
-,d

Franqueador e encarregado Empresario escolhe
de aprovar o ponto o ponto

ÜP$KS
O primeiro passo è se perguntar:
sou uma pessoa flexível? Como reagiria à frente de um negócio com
normas e padrões estabelecidos? As
respostas vão definir se você está
preparado para trabalhar em parceria. que é a base da franquia.
Personalidades auto-suficientes
nem sempre se dão bem nesse sistema.
Ê essencial ter afinidade com a
amidade escolhida. Muitas franquias não exigem experiência antenor por causa do know how que

.;/

A'

^^opriadada Transference de contrato Total liberdade de
depende da aprovacao do venda do negocio
franqueador
Paulo César, do Don Taco:

u

pelas mesmas situações. Também se
informe com ex-franqueados sobre
os motivos que os lc\aram a desistir
do negócio.
Cuidado com franquias novas
em fase de crescimento muito acelerado. Essa recomendação também
se aplica ás franquias estrangeiras,
pois o franqueador nem sempre
acompanha a expansão da rede local.
O sucesso na compra de uma
franquia depende, em grande parte.

•

uai

da atenção do candidato aos aspectos jurídicos que envohem a traflsaçào. Uma leitura atenta da Circular de Oferta de Franquia e _do
contrato a ser firmado é fundamental para evitar decepções.
¦ Escolhido o negócio, é recomçndável ter uma reserva para ma^jer
seu padrão de \ ida até sua franquia
decolar. Franqueados que investem
até o último centa\o. ficam m^to
vulneráveis diante das oscilações
comuns no mundo dos negócios,.
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EMPREGO

GOVERNO
da empresa
Objetivo é promover o crescimento do emprego formal no país através da redução dos custos sociais

"SÍLVIA

mugnatto
i Brasília — As mulheres que
. preferem trabalhar meio período
B:OS estudantes com disponibilida•de para empregos temporários poderão ter em breve contratos espenjíficos de trabalho sem as cxigèn<Jias dos contratos normais. A flexibilização da legislação trabalhista é
um dos principais instrumentos do
"Ministério
do Trabalho para pro"mover
o crescimento do emprego
'formal no
pais.
" "0
governo não é responsável
.pela geração de emprego na economia. Nós apenas temos que
criar o clima politieo-institucional
para que isto aconteça", di/ o
assessor especial do Ministério,
.professoi Jorge Jatobá. Na par(«• legislativa: segundo Jatobá,
há muita coisa a ser feita porque
a Constituição de I9SK elevou os
contratação para as
fítstos de "Dois
anos depois, o
empresas.
-pais abriu sua economia ao exteYior e cerca de dois milhões de
empregos formais desapareceram até 1995".
A desregulamentaçào cios
contratos de trabalho tem justamente a intenção de diminuir os
custos do empregador. Neste
lano, o governo apresentou ao
Congresso um projeto de lei que
cria um contrato temporário de
trabalho com redução de encaryos para o empregador desde
que ele mantenha o nivel de em-prego em seu negócio.
'" Outros tipos de contrato,
portanto, poderão ser criados,
'segundo Jatobá. O trabalhador
'desempregado
corri mais de 45
anos. por exemplo, terá que ser
"contratado
de forma diferenciaconsegue compenão
$íi porque
tircom uma pessoa mais jovem.
No caso da Constituição, a idéia
é manter os direitos atuais (coHTft) a licença-paternidade. por
mas aceitar a sua mo| exemplo),
dillcação em acordos coletivos
' entre
patrões c empregados.
Crescimento — Se. por um
lado. o aumento da produtivida1 de é necessário
para que as emconsigam manbrasileiras
presas
i

Programa

cria

oportunidades
BRASÍLIA — Um grupo de
duas mil costureiras de Rosário,
no Maranhão, foi contratado para trabalhar em uma fábrica de
roupas dirigida por chineses. Este
é um exemplo tipico do programa
de Qualificação Profissional que o
Ministério do Trabalho executa
em parceria com os estados. O
Ministério também é responsável
pelo pagamento do seguro-desemprego e do Programa de Geração
de Emprego e Renda (Proger).
As costureiras maranhenses
são um exemplo da versatilidade
do programa de qualificação que
busca qualquer oportunidade de
"Não
trabalho nas comunidades.
cobramos registro em carteira, só
a geração de renda", explica a
secretária-adjunta de Formação e
Desenvolvimento Profissional,
Elenice Oliveira. Com o progra| ma de qualificação, as costureiras
vão passar a ter uma renda média
de RS 224 por mês. Hoje, ganham
apenas RS 40.
Orquestra — Outros exem! pios interessantes do programa
; são a formação de uma orquestra
] filarmônica no Acre e o cultivo de
• flores e
plantas medicinais por desempregados
acima de 45 anos em
,
seis municipios do Rio Grande do
•Norte. Na Bahia, trabalhadores
que perderam o emprego na lavoura cacaueira estão atuando em
projetos turísticos. Em Pernambuco, os que sairam da cultura
canavieira estão agora criando
pequenos animais, como codor'"hás
e coelhos.
Em todos os projetos, os tra''balhadores
passam por uma fase
de testes básicos de leitura, escrita
' "é'cá!culo.
Se não conseguem passar
nos
testes,
são alfabetizados.
| 'Depois,
desenvolvem habilidades
especificas e aprendem a trabalhar em grupo.

mudar

Trabalho

do

Ministério

Brasília

Para
'•- *.x :Í!%^ ^
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'
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criar

empregos,

é

só trabalhar
LUÍS CARLOS F.WALD *
A questão do emprego
/\versus desemprego
preocupa todo o mundo desenvolvido e a desenvolver
nos dias de hoje, da mesma
maneira que desde os primordios da revolução industrial
também preocupava os despreparados para enfrentar
novos tempos. A mais recente histeria por conta do potencial desemprego ainda
continua atribuída à tecnologia da informática, embora a
história, que sempre se repete. indique que superados os
traumas iniciais, mais uma
vez muito mais empregos poderão ser criados.
Como sempre, a superação das dificuldades iniciais
deve-se à necessidade de
adaptação às novas tecnologias, a qual só acontece
quando todo mundo se desenvolve e se aperfeiçoa por
meio de estudos e treinamentos adequados.
No caso do Brasil, tudo
ainda está por desejar. A carência na educação básica
primária, técnica ou profissional continua revelando
que os bem preparados e bem
qualificados, numa faixa etária com potencial produtivo
para fazer carreira, têm colocação garantida dentro de
sua especialização. Os despreparados ou mal assistidos
por sua subcondiçâo econômica ou pelo mau atendimento do governo no ensino básico e correlatos vão continuar tendo dificuldade em
obter colocação, até que a
situação venha a mudar por
providências em andamento.
O subemprego vigente no
pais é mais subemprego do
que parece. Ainda nesta semana, neste Rio, capital cultural do pais, ouvi falar de
uma seleção entre 700 candidatos, com exigência de primeiro grau completo ou
mais, para atendente de uma
rede de fasl Jood, na qual somente 14 foram qualificados
como aptos para um serviço
que de fato não exige nenhuma especialização. Difícil
concluir quais as razões para
tal desqualificação profissional numa função onde não

v\

^
ti m
cm torno de
dc 5%
indiccs de desemprego em
manutenfSo dos Índices
vetn'pamitindo
economia informal vem
Jatobá:
^oteOTwmW/oniw/
permitindo a manutenção
ter seu mercado, o nível de cmprego industriai cai. A produtividade dos trabalhadores, segundo
o IBGE. cresceu 31% entre 1990
e 1995. Mas a redução do emprego industrial, segundo Jatobá, está tendo conseqüências positivas
sobre o setor de Serviços e para a
terceirização de maneira geral.
"Cada vez
mais. teremos empresas especializadas em fomeccr determinado produto para
outra empresa". E aí. é melhor
ser um técnico especializado que
um universitário.
"As
empresas Vão se concentrar na sua essência e isto traz
desemprego. Mas o pior dos
mundos seria ter empresas que
não se modernizam", diz Jatobá.
Enquanto as empresas passam
por esses ajustes, cabe ao governo, de acordo com o assessor.

/JÇfci.
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BRASIL
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Enznumme

e os fundos sociais dependem das
contribuições do serviço formal, o
governo sempre atuará para reduzir a informalidade. O contrato de
trabalho por tempo determinado,
neste cenário, não é uma solução
porque — apesar de sofrer menos
encargos — este contrato induz a
"A
uma rotatividade indesejável.
empresa não investe neste traballiador. O melhor é incentivar a
livre negociação entre patrões e
empregados", diz Jatobá.
Para o assessor, ficarão sem
possibilidade de empregar as empresas que não se ajustarem á abertura comercial, como aconteceu
com os setores de brinquedos, têx"O
emprego públiteis e calçados.
co também é coisa do passado.
Daqui para a frente, o governo
tentará apenas melhorar a qualidade do emprego público", afirma.

manter programas que permitam
ao trabalhador atravessar esse período de transição.
"Também
temos que manter a
economia estabilizada com um
crescimento duradouro. Desta
forma, poderá ser criado o clima
para os investimentos privados",
afirma Jatobá.
O crescimento da economia informal não assusta o governo.
Muito pelo contrário. De acordo
com Jatobá, é a economia informal que vem permitindo a manutençào dos índices de desemprego
em torno de 5% contra 15% de
"Não
vários países europeus.
podemos ignorar o bombeiro e o
eletricista que atendem cm casa.
Normalmente, eles ganham mais
que os profissionais empregados
formalmente'"! diz.
Mas como a Previdência Social

A OMISSÃO TAMBÉM É UMA RORMA
PE VIOLÊNCIA

MlNlSTtHlO DA EDUCAÇAO [ DO DtS»»ORTO
[)EIIGACIA DO MIC NO RIO 01 JANtIRO
íiFTOn DE RfCURSOS MIJMANOS

PARTICIPE

COMUNICADO
O Ministério tia liduca^âo e do iHrsporto * MIC. por meio tia Dcicgacia do MI.C
nu ÜMiuIo ilo Km dc Janeiro • DliMHC/RJ, solicita aos servidores aposentados.
OIT NÁO si: KI-.í ADAMKAKAM I NI IWS. que compareçam á Delegacia do MEC.
lucali/adu na Rua da Imprensa, n" l<> • 13" andai • Castelo. imprylcri\elmente
até o di.i ,M de outubro de yj%. a fim de regularizarem sua sítuaçãtt funcional junto ao
MliC. sob pena de suspensão dos proventos a partir do mês de novembro de 19%.
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era exigida experiência anterior...
Num pais nessa situação,"
com várias outras cidades
menos abençoadas e aquinhoadas, os desqualificados
totais (caso das empregadas,
domésticas, que ficam cada
vez menos distantes da porta
que representa a primeira entrada no mercado de trabalho). sofreram um grande revés só porque uma pretensa
representante do povo esqueceu suas origens ao ter acesso
à Ilha da Fantasia e criou
mais um entrave burocrático.
à demanda desses empregos.
Talvez porque achasse muito'
chique ter um FGTS...
No dia da eleição pudemos ler um apelo desesperado do Sebrae, rogando aos
senhores deputados que pelo
menos uma vez trabalhassem
objetivamente pela criação de
empregos providenciando
para sancionar o projeto já
aprovado no Senado. que>
trata do Novo Estatuto das
Micro e Pequenas Empresas,
as quais respondem pela geração de 60% dos empregos
no país. Que será que eles
estão esperando?
Por falar em falta de pro-;
vidências, lembro-me que o
coitado do então ministro
Ricupero, uma figura incólume e de caráter indiscutível,
primeiro e verdadeiro arauto
do Plano Real, foi defenes-'
trado por falar nos bastidores, com a melhor das boas
intenções, uma verdade nua'
e crua. Agora, vem um ministro incontinente e falastrão. desacata com ignorància (não entende nada de
mulher: a menopausa acontece no máximo até os 55_
anos) e grossura todas as"
mulheres do país, e fica tudo
por isso mesmo...
O que será que o presidente está esperando? Que a
primeira dama exija e faça
valer sua representatividade
por conta de todas as mulheres de todo pais?...
Ou vai deixar que o desas-1
trado falastrão, em vez de"
trabalhar e produzir pelo,
pais, continue a queimar o
filme do governo, como urn ^
filho playboy continuamente"
protegido por um pai que está no mesmo barco? (mais
poderoso que o outro pai, o"
qual teve que deixar o minis-,
tério só porque estava no
mesmo carro...)
' Prolessor de Matemática Financeira do Dept" de Economia da PUC-Rio
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I
problem
José Márcio Camargo, de 48 anos, e Edeconor
s economistas
de 40 anos, são dois grandes especialistas
An
(J
yj ward Amadeo,
"O
. ,'
emem fenômenos
fenomeno que ocorrem no mercado de trabalho. E em
importante não é
"A*
esta
suas
transiQao está
A transição
Rio, constanteSul
do
Zona
na
na
PUC,
suas salas
sajas apertadas
^
proibir demissões, mas
forma
mente
recheac de livros e de revistas especializadas, que cada
mente recheadas
sendo feita de uma forma
incentivar empresas e
do emprego na economia. Ao contrário
t
umum estuda a trajetória
eficiente, o que é
trabalhadores a confiarem
da equipe econômica ou de técnicos das empresas e dos
surpreendente para um país
pais
mais
fácil
caminho
o
evitam
Amadeo
e
sindicatos, José Márcio
numa relação de trabalho
do
do
para
tempo.
35%
tão
em
mudanças
tamanhas
decifrarem
decifrar
pouco
perdeu
que
para
estável"
derrubar a tese, largamente difundida pelo governo e por
Eles derrubam
industrial"
Eles
emprego industrial"
Idward Amadoo
empresários, de
que o mercado de trabalho brasileiro é extre~~
~J
Camarao
empreSailOS,
J >4 Màroio
MArcIo Camargo
José
/
facil demitir e a maior prova
mamente inflexível.
——.
inflexivel. No Brasil, ée fácil
prova
"
aceitar
/
Justi?a do Trabalho, que costuma aceitar
dó
do atraso reside na Justiça
j
Da
mesma
mesma
//
\\
desfavoraveis aos assalariados.
acordos sempre desfavoráveis
sindicatos,
y
analise de sindicatos,
forma, os dois economistas contestam a análise
de
demolidor
um
grande
que identificam no Plano Real
empregos. Na verdade, a taxa de desemprego, que desliza
nos 5,5%, é a mesma de meados de 1992, e está muito
distante dos salgados índices europeus. O problema todo
aqui é que a qualidade do emprego é baixa. Combina-se na
ingredientes perversos:
doisjngredi^
mesma equação
equa^ao dois
per\^rs^baixos salários
e uma produtividade muito aquém dos padrões internacionais, apesar de toda evolução impulsionada pela abertura
comercial. A convite do JB, José Márcio e Amadeo falatrabalha
area do trabalho.
iiriportantes na área
mudan<;as mais importantes
ram das mudanças
^
X ;
Eis os principais
principals trechos.
A/lll
V\
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i|
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11
11
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11
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11
I
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I
11
I
11

I

CORIOLANO GAITO
JB — O emprego industrial caiu mais ou
menos 30% desde o inicio da década de
90 para cá. Por outro lado, aumentou a
renda de quem trabalha por conta própria. Gostaria que vocês explicassem o
que está havendo com o mercado de trabalho nos anos 90. A década de 70 foi a
grande propulsora do emprego industrial.
Os anos 80 foram marcados pelo atoleiro
e agora as mudanças são grandes.
Amadeo — O foco da crise do emprego
— se é que você pode falar em uma crise
do emprego no Brasil — concentra-se
na indústria. Nenhum outro setor, a
não ser na construção civil, apresenta
perdas de emprego. E os setores de
comércio e serviços, ao contrário, estão
sendo capazes de absorver o crescimento da força de trabalho, aqueles trabálhadores que estão sendo entre aspas
expulsos dos setores industriais e de
construção civil. Mais do que isso, o
rendimento dos trabalhadores nestes setores — comércio e serviços — cresceu
muito depois do Real. Quer dizer, este é
um mercado que está absorvendo estes
trabalhadores e ainda está proporcionando um crescimento de renda. Esse
crescimento deve estar muito ligado a
problemas de mudança de preços relativos. entre setores expostos á concorrència externa e menos expostos à concorrência.
José Márcio — Com a abertura econòmica, os setores produtores de bens comerciáveis, principalmente o industrial,
passaram a sofrer concorrência dos importados. O que fez com que, primeiro,
a taxa de crescimento se reduzisse: e, em
segundo lugar, que houvesse ganho de
produtividade. Hoje existe uma redução
de emprego nestes setores e um aumento de emprego nos setores de náo-comerciáveis. E isso que está acontecendo.
Isto é um reflexo desse processo. Se
você está preocupado com o mercado
de trabalho única e exclusivamente para
saber se ele está gerando uma qualidade
de postos de trabalho suficiente para
empregar os trabalhadores que estão
sendo deslocados dos setores produtores de bens comerciáveis. o mercado
está funcionando muito bem. Por enquanto, pelo menos, o mercado de trabalho tem sido capaz de realocar estes
trabalhadores dos setores produtores de
bens comerciáveis para os setores produtores de bens não-comerciàveis sem
grandes custos.
JB — A taxa de desemprego ficou estável.
José Márcio — A taxa de desemprego
hoje é mais ou menos a mesma da de
1992. Se for levado em conta que o nivel
de atividade, hoje. está um pouco acima
do nivel de 92, então é possível que haja

aumenta quando o nível de atividade
uma taxa de desemprego estrutural um
cai; e diminui.^quando o nivel de ativia
92.
Mas
pouco maior do que em
dade aumenta. O ponto importante é
os
dados
muito
é
diferença
pequena,
que ela aumenta rapidamente quando o
fatores internacionais. Fora o Japão,
nivel de atividade cai; e cai rapidamente
os
5%
do
que
que tem uma taxa menor
todos
Europa
na
Unidos,
quando o nível de atividade aumenta.
dos Estados
Ou seja, são claramente reflexos da conos países têm tido mais de 10% a 12%
dujuntura. Então, não existe a situação em
da força de trabalho desempregada
é
Brasil,
do
caso
No
que a taxa de desemprego tenha aumenrante décadas.
tado e permanecido constantemente alpossível que este tipo de desemprego
ta, apesar do crescimento da atividade,
a
mas
(estrutural) esteja aumentando,
ocorreu em países europeus ou,
como
enquanto,
Por
lenta.
muito
unia taxa
um pouco, na Argentina. Será que esse
não existe nenhum sintoma
que você
'Ah, vamos
fenômeno vai ser observado no Brasil
ter
possa olhar e dizer:
no futuro, o chamado desemprego esno
desemprego,
de
grandes problemas
trutural?
Brasil, nos próximos quatro ou cinco
JB — Por enquanto não há desemprego
anos. como aconteceu com a Argentiestrutural?
na'. Essa transição está sendo sendo
José Márcio — Muito pouco. Sera que
feita de uma forma muito eficiente.
com a abertura a indústria brasileira vai
Nesse sentido, a gente tem que se surser capaz de gerar emprego suficiente
Se
o
contrário.
e
não
preender com isso
para empregar a mão-de-obra? E por
alguma surpresa existe é com o fato de
que você quer que o emprego seja geraque o pais perdeu 35% do emprego
do no setor de comerciáveis (como a
um
teve
não
assim
industrial e ainda
indústria), que está exposto à concoraumento brutal no desemprego aberto.
rência? É um setor que tem os maiores
Este é o ponto fundamental.
—
mas
Zé,
o
com
Concordo
ganhos de produtividade. Há ainda o
Amadeo
setor serviços, que vai crescer muito. È
faço duas ressalvas para o futuro. A
possível que a taxa de crescimento da
primeira: olhando para as experiências
economia para o futuro, e conseqüentedo México e da Argentina, podemos
mente do emprego, esteja exatamente
observar que, ao longo dos anos. depois
relacionada à geração de emprego no
do planos de estabilização, houve cressetor industrial.
do
secomerciais
cimento com déficits
JB — Vamos pegar um caso concreto
tor industriai. Ou seja, que a diferença
entre importações e exportações, no seque esteja ocorrendo dentro da indústria.
a
José Márcio — O setor automobilístico
tende
tor manufatureiro-industrial,
está aumentando a produção e não está
crescer. Não sabemos se isso vai aconteaumentando emprego. Eletrodoméstico
cer no Brasil ou não. Se acontecer, sigestá aumentando a produção e não sobe
indusdo
emprego
nifica que a redução
o emprego. Eu acho difícil prever, neste
trial tenderá a permanecer. A não ser
momento, se existe realmente relação
que haja um crescimento muito alto da
entre taxa de crescimento do produto
estes
demanda doméstica por
produtos.
E ai esbarramos em um segundo probleper capita e crescimento dos setores de
comerciáveis. Não é claro que esta relama: há uma interrogação, por enquana
economia
de
ção exista.
to, sobre a possibilidade
JB — O salário na indústria, boje, é
brasileira crescer o suficiente para gerar
minto menor do qoe aos anos 70?
estes empregos, dado exatamente o imJosé Márcio — O salário real médio,
as
contas
sobre
pacto que isto teria
hoje, deve estar em níveis parecidos com
externas. Com o crescimento do coefío inicio dos anos 80.
ciente de importação e uma certa limitaé
JB — Existe alguma garantia de que,
não
crescer,
çào para a economia
com a economia crescendo, haja uma
improvável que continue havendo quereduçio da taxa de desemprego por conta
da do emprego industrial nos próximos
de ganhos de produtividade?
se
caminharanos. Em segundo lugar,
José Márcio — Não se houver muito
mos para uma trajetória de insustentabilidade das contas externas, é possível
ganho de produtividade, de tal forma
que consiga aumentar as suas exportaque a economia faça novo movimento
de retração, como no segundo semestre
ções... Ê o que o Amadeo disse. A idéia
é que a forma de sair dessa armadilha
de 95. Então, é possível que a taxa de
externa é aumentando exportação. E a
desemprego volte a crescer rapidamenforma de aumentar exportação hoje é
te. Sem discordar das tendências mais
no ganho de produtividade, dada a taxa
liberais do José Márcio, acho que há
de câmbio. Pelo menos no setor exteralgumas interrogações.
no. Uma vez que você gere espaço e
José Márcio — É preciso dividir o que
maior crescimento, então é possível aueu chamo de movimento conjuntural da
mentar o emprego na indústria. Se vaese
movimentos
taxa de desemprego
mos chegar Ia, ou não, é outro probletruturais da taxa. Certamente, a taxa

!

J B— Os salários cairiam?
ma. O único pais que conseguiu isso foi
José Márcio — Não. Acho que no Braeste
;
vai
o
Brasil
o Chile. Se
passar por
sil os salários são muito flexíveis. Isso
caminho e chegar do outro lado, é uma
•
significa que os salários dependem muipergunta que não conseguimos responto'do que está acontecendo no mercado
der ainda. Mas é claro que a tentativa é
;
de trabalho. Se a taxa de desemprego é
essa.
i
muito alta. os salários tendem a cair. Se
Amadeo — Esta é grande preocupação:
a
tendem
salários
os
è
baixa,
ser
mara
taxa
vão
anos
saber se os próximos
j>
aumentar. Assim, com o contrato temcados por recuperação da capacidade de
,
porário, o sujeito vai negociar o salário.
exportação, e portanto sustentabilidade
trado
disponibilidade
{
da
não
dependendo
Eu
não.
ou
das contas externas,
balhador que vem se oferecendo no
tenho dúvida de que o México e a Armercado para pegar aquele posto. Não
gentina tiveram seus processos de esta-j
necessariamente o salário cairá. 0 que
interrompicrescimento,
bilização. com
pode acontecer è aumentar a rotatividados por incapacidade de gerar exporta—.
de.
que inibe os investimentos no capital
ções suficientes para cobrir o crescimennos
investem
não
As
empresas
humano.
ou
estava
Se
isto
|
to das importações.
seus trabalhadores e os trabalhadores
,
não associado a problemas de ordem
,
não investem nas suas empresas. A insfiscal, se estava ou não associado a
i
titucionalidade, no Brasil, induz a relaesisto
Se
sei.
não
problemas políticos,
Isso
í
curto
ao
de
trabalho
prazo.
çào
tava ou não ligado a um desalinhamendos
exploração
uma
induz
significa
que
to estrutural da taxa de cambio, sao
empresários por parte dos trabalhadohipóteses.
res e uma exploração dos trabalhadores
Bem. de qualquer maneira, o problepor parte dos empresários. Cada um
ma do emprego está muito concentrado
o máximo, porque sabem que
explora
com
nos
estados
|
no setor industrial e
não necessariamente vão estar
amanhã
—
(
São Paulo.
maior visibilidade pública
,
naquele lugar.
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio
,
Amadeo —Nessa linha, acho que hoje
Grande do Sul. E assim vira um problede
rotatividataxa
a
olhar
para
preferia
ma global. Na verdade, do ponto de
'
de como indicador do desempenho do
vista dos números do mercado de traba.
muito
Brasil
no
trabalho
de
mercado
lho. estamos muito melhores do que em
taxa
de
desemprego.
a
i
do
mais
que
1993. O problema não está no retrato,
- Claro.
'
,
Márcio
José
mas no filme que pode vir acontecer no
(
Amadeo - Uma taxa de rotatividade alta
futuro.
demostra que é baixo o incentivo da \
José Márcio — Quer dizer, a gente não
empresa para investir no trabalhador; e
conhece direito ainda.
baixo incentivo ao trabalhador para in- j
Amadeo — Um aspecto importante a
vestir na sua empresa. Então, fica um ,
»
ser abordado é o da institucionalidade.
jogo conflituoso. 0 objetivo é maximiou
do
empresa
da
caso
Na entrevista de Domingo Cavallo (puno
o
zar ganho,
j
blicada pelo JB no dia 24 de setembro),
trabalhador, no curto prazo. O longo J
ele fala muito que se pudesse teria feito
prazo não importa. O contrato tempo- ;
a reforma das leis trabalhistas em 1992.
rário vai na direção oposta, de tal forma i
•
E que ele faria isso no Brasil hoje. Enque o curto prazo será predominante.
está
relacionado
lado
haja
um
tem
è
tão,
que
De novo: a idéia não proibir que
J.
com relações capital/trabalho, Justiça
demissão, mas criar um sistema de in- (
trabalhador
e
empresa
centivos em que
do trabalho, o que se chama flexibiliza(
se sintam mais confiantes em uma rela- ^
çào do mercado de trabalho, os encarção de trabalho estável.
gos sociais, que num certo sentido vai
da
só
JB —Em linhas gerais, como isso podeser determinante, também, não
•
da
mas
no
futuro,
ria ocorrer no dia-a-dia?
empregos
de
geração
— Em primeiro lugar, reduzir a ;
Amadeo
empregos
dos
produzidos
qualidade
;
interferência da Justiça do Trabalho. no
aqui. Não temos problema de geração
:
empretanto
utilizada
è
pela
Brasil,
da
mas
de emprego,
que
qualidade.
sa e pelo trabalhador como o fórum em
JB —Voeis acham que o contrato temque de fato se dá a negociação.
porário resolve o problema do mercado
José Márcio - De preferência eliminar a
trabalho?
de
J ustiça do Trabalho na negociação.
José Márcio—Não. O contrato tempoo
de
Amadeo - A maioria das empresas se j
rário parte do pressuposto
qúe
O
de
emprego.
nega a concretizar legalmente a demis- ]
é
de
geração
problema
são. esperando que o trabalhador vã à ,
Amadeo terminou de dizer que o prono
Justiça do Trabalho, para depois fazer
blema não é este. Estão atirando
você
atira
em
hora
Na
isso. É a prova inequívoca de que existe
errado.
lugar
que
um enorme descrédito de parte a parte.
no lugar errado, não vai matar a caça
de
empregos
Acho que uma solução seria intensificar
certa, que é como gerar
a negociação entre sindicatos e empremelhor qualidade e maior produtividade. Pelo contrário.
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cooperação"

jogada
JB — Há muita desconfiança entre empresas e trabalhadores?
José Márcio — Existe uma coisa intcressante na teoria dos jogos: você só consegue gerar cooperação entre dois jogadores
como vai acabar o
se o sujeito não sabe
"sabe
o final, prefere
jogo. Se a pessoa
antecipar tudo para a penúltima jogada. E
assim por diante. Se ele sabe que não vai
cooperar na última jogada, vale a pena
não cooperar na penúltima, na antepenúltima. assim por diante, até chegar na primeira. Isso é um pouco a relação de confiança na relação de trabalho no Brasil. E
horizonte, no
preciso criar, portanto, um 'Se
eu coopequal você saiba o seguinte:
rar, o empresário também vai cooperar. E
se o empresário cooperar, o trabalhador
também vai cooperar.'
JB — Não é necessário antecipar.
José Márcio — Mas no Brasil ocorreu
tudo ao contrário. Só para dar um e\empio: se o empresário não paga os direitos
trabalhistas, o trabalhador vai á Justiça
do Trabalho. Chega lá negocia com o
empresário quanto ele vai ganhar. A Justiça detesta a palavra negociar. Então, nós
não negociamos nada. Mas. na prática, é
como se ele estivesse negociando, porque
o empresário senta de um lado, o traba'O
lhador do outro e o juiz pergunta:
senhor não quer fazer uma contraproposta ao seu trabalhador, á demanda que ele
tem neste juizo'. E o empresário faz uma
contraproposta. Ele pode propor pagar
40% do que deve. Quando ele sugere
40%, o trabalhador pode aceitar ou não.
Se ele não aceitar, vai demorar cinco anos
para receber o dinheiro. Sc topar, recebe o
dinheiro na hora. o empresário assina o
cheque, acaba a demanda e vai embora.
JB — Há exemplos de empresas que conseguem manter esse jogo cooperativo?
José Márcio — Certamente. Grandes empresas do setor industrial hoje já conseguem
ter relações relativamente cooperativas.
Quer dizer, tendem a negociar antes de
demitir, entendendo que demissão é o último estágio de um processo. Não estou
Aliando que o empresário não vá demitir.
Claro que ele vai demitir! Se a demanda cai,
diminui a produção, ele sabe que daqui a
dez anos vai ter a mesma produção, terá
que cortar pessoal. Agora, se a demanda cai
conjunturalmente. de uma forma que ele
saiba que daqui a dois meses aumentará, ele
pode manter o trabalhador para preservar
o investimento em capital humano. Coisa
que no Brasil hoje é muito rara.
Amadeo — É um pouco espasmódica a
discussão em torno da reforma na área
trabalhista. Existem duas visões permeando o debate e há muita confusão. Quer
dizer, quando se fala em reforma das relaçòes trabalhistas, o grosso das pessoas
pensa em redução de encargos sociais.
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Este é o índice de rotatividade da mão-de-obra no Brasil,
o que ajuda a engrossar a fila dos trabalhadores que
35%

procuram o seguro-desemprego

salário, para aumentar o bem-estar. E as
idéias colocadas por autoridades da área
econômica e por grandes especialistas da
área do trabalho são simplistas e até certo
ponto equivocadas.
JB — Pdo qut você* «tio filiado, o mmo
mereido dc trabalho, «o contrário áoqutn
costuma dizer, é extremamente flexível?
José Márcio — Sim. O mercado tem uma
rotatividade de 35% da força de trabalho
todo ano. Ou seja, a cada ano, 3$% das
vagas passam a ser ocupadas por trabalhadores que não estavam na empresa no
ano anterior.
Amideo — Os macroeconomistas gostam
que a empresa possa demitir e contratar
sem qualquer restrição. Mas o modelo de
sucesso no mundo nâo è esse, é o japonês,
em que a taxa de rotatividade é baixissima. Lá, empresas e trabalhadores conseguem, por meio da negociaçio, se ajustar
a mudanças de tal maneira que nâo se
provoque uma crise na economia.
José Márcio — ... Ou proibir as demissôes.
Amadeo — Reduzir encargos é uma coisa
que se faz de uma vez c acabou. Nunca
mais se poderá repetir a fórmula porque
isso tem um limite. Aumentar a produtivi-

redução do custo de demissão, introdução
dc contrato temporário, que são formas
de flexibilizar o salário. Quando na verdadc a outra visão que existe é justamente no
sentido de ver essas mudanças como paliativos, com uma possibilidade enorme dc
virem a piorar a situação. Ê muito diferente anunciar uma medida ortodoxa de
flexibilização. Nós temos uma visão que e
baseada na negociação e não na redução
de direitos, na redução de encargos, na
introdução de contratos de trabalho diferendados entre tipos dc trabalhadores e
coisas do gênero. Não há consenso sobre
isso nem a ênfase da necessidade destas
reformas. Ou seja, nâo me parece que o
governo tenha encampado este tipo de
reforma institucional como sendo funda*
mental para a modernização da economia
brasileira nos próximos dez, vinte anos.
Não há melhora de bem-estar social no
longo prazo sem aumento de produtividadc. E não há aumento de produtividade
sem que a relação entre capital e trabalho
seja mais cooperativa. Portanto, no fim da
linha fica esta questão. É preciso gerar
uma institucionaiidadc que provoque cooperação entre capital c trabalho pira aumontar a produtividade, para aumentar

dade. ao contrário, é uma coisa que sc
pode tentar fazer indefinidamente. Assim,
a solução para aumentar a competitividadc, para reduzir o chamado custo Brasil,
nâo é reduzir encargos sociais, mas sim
criar condições para que se possa aumentar a produtividade continuamente.
Joié Márcio — É mudar a forma como os
encargos são determinados. Ou seja. trocar a legislação pela negociação, o que
não significa implantar o modelo japonês
aqui, isso jamais poderia ser feito no Brasil, que está no extremo oposto cm relação
ao Japão, no que diz respeito ao mercado
dc trabalho. Ê preciso fazer com que esse
mercado se torne flexível para ganhar
produtividade. Do jeito que está hoje. no
Brasil, nâo se tem incentivo para tecer
outro tipo de flexibilidade. O mercado é
maleávcl, mas de uma forma que não
aumenta a produtividade, mas favorece a
rotatividade. Esse é o detalhe. Está sempre criando empregos, em sua grande
maioria, de baixa produtividade.
JB — O que aconteceu com essas pessoas
que perderam emprego na indústria? Ela»
foram para onde?
Anidro — Houve duas ondas dc demis»
sôes na indústria. Na primeira, em 90-93,

quem saiu da indústria perdeu mais do
que quem ficou. Ou seja, o setor terciário
nâo tinha capacidade de absorver esses
trabalhadores mantendo o mesmo nível
salarial que eles tinham anteriormente. Na
onda pós-Real, por sua vez, quem saiu da
indústria não necessariamente teve uma
perda salarial.
José Márcio — Em média, fica mais ou
menos constante.
Amadeo — Eu não sei porque nós nâo
fizemos, ainda, um trabalho mais profundo. mais detalhado, de acompanhamento
da pessoa que è demitida da indústria.
Perguntar o que aconteceu com ela no
setor terciário. Mas pelas análises, os dados, grosseiramente, mostram que quem
está no setor terciário está ganhando mais
do quem está na indústria.
JB — Inicialmente quem perdeu mais?
Amadeo — No periodo pós-94. quem saiu
ganhou mais. Aliás todo mundo ganhou.
A indústria ganhou menos do que os serviços. mas é porque existe uma coincidéncia entre a segmentação setorial e a segmentaçâo por tipo de seção, com carteira
e sem carteira. Ganharam mais os que,
simultaneamente, foram para o setor terciário, de prestação de serviços, onde a
proporção de trabalhadores sem carteira é
maior.
JB — Além dl ntinfio di Justiça do
Trabalho, quis seriam outras Mgcstta?
José Márcio — Uma coisa i tirar a negociaçâo da Justiça do Trabalho e passar
para as empresas, para os sindicatos. Mas
há muitas outras coisas. Tornar esses direitos negociáveis de alguma forma, com a
participação dos sindicatos. Também tem
o seguro-desemprego e o Fundo de Garantia
JB — Acabar com o Fundo de Garantia,
aumentar o seguro-desemprego?
José Márcio — Não. Uma coisa que poderia ser feita é, em vez dc dar acesso ao
Fundo dc Garantia para todo mundo que
está sendo demitido, só permitir o saque
para todos que estão há cinco anos na
mesma empresa. Dc tal forma que se crie
um incentivo para o trabalhador querer
ficar na mesma empresa. Sc ele for demitido. perde o direito dc sacar, continua acumulando. Inverte-se o incentivo que se tem
hoje, que é ser demitido para tirar o Fundo. Às vezes, ele quer ser demitido para
pagar dividas. Não é que isso nâo seja um
bom motivo; pode até ser. mas do ponto
de vista do mercado de trabalho é péssimo.
A mesma coisa para o empresário. Voei
poderia fazer o seguinte: multas escalonadas por demissão. O sujeito que demite no
primeiro ano paga uma multa de 70% do
FGTS. Quando ele demite no segundo,
paga 30%. No terceiro, só 10%. Quando
demite com cinco, nâo paga multa.
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Daguerreótipos

do emprego
problema
Como os programas de estabilização —
tias economias menos desenvolvidas — ou de
equilíbrio das contas do governo — nas poderosas economias européias e EUA — fao desemprego? Vivemos o
zem
para evitar
crescimento
de um pais nào
O
paradoxo.
significa, hoje, mais empregos. Supresa nos
Estados Unidos. A taxa de desemprego de
setembro ficou em 5,2%. A economia dos
EUA perdeu 40 mil postos. Todos pensavam que a retomada das encomendas à
indústria fosse trazer 170 mil empregos.
Bullshií. Há sempre um culpado. Desta vez,
é o consumidor. O governo americano diz
que as indústrias produziram mais. mas o
comércio nâo vendeu. Ê óbvio: desempregado nâo tem salário para consumir.

é mundial
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0 Tio Sam emprega
em alta
A Sotheby's de No\a Iorque
decidiu colocar cm leilão dagucrreótipos (os antepassados das
atuais máquinas fotográficas) do
século passado c faturou alto. O
maior daguerreótipo do mundo,
pertencente ao fotógrafo abolicionista e editor de jornais. Frederick
Douglass (1817-1895). A máquina
tinha a cotação mimma dc USS 70
mil. mas acabou alcançando USS
184 mil. dinheiro suficiente para
comprar cerca de 260 máquinas
fotográficas digitais dc primeira linha — que custam hoje perto de
USS 700 —. dessas que registram a
imagem digitalmcntc c \occ pode
transferir para a tela do computador. Os daguerreótipos têm este
nome em homenagem ao seu criador. Louis Jacques Daguerre (foto).
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'Percentual sobre
população economicamente ativa
Fonte- Bloomberg
? A taxa dc desemprego na América só fez cair de 1991
para cã. Há quem diga que è a preocupação social do governo
Clinton, se è que isto existe. Mas os indicadores atuais
preocupam. A última vez que a economia dos EUA tinha
perdido empregos foi em janeiro: 66 mil cargos.

Á Europa
agoniza
Com exceção da
Áustria c Suíça, a
Europa atravessa
sua pior fase quando
o assunto é o nível
dc empregos, com
taxas bem acima dos
5% da população
economicamente
ativa. Em todos os
países,
principalmente nos
que garantiam altos
benefícios sociais
para a população
cm suas leis. a
palavra de ordem ò
enxugar a máquina.
Em outras palavras,
demissões e redução
de incentivos, o que
significa mais
despesas para todos
e mais arrocho. E
pensando bem. taxas
de desemprego dc
4,1% na Áustria c
4,7% na Suíça são
bastante altas para
os padrões de
desemprego nestes
países, acostumados
há décadas a taxas
próximas dc 2%.
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1,3

mil de história
quilo
A maior barra de ouro brasileira
da era colonial, de 1813. fundida e
registrada numa oficina em Mato
Grosso, vai a leilão em Lisboa dia
17 com a cotação minima de USS

64,5 mil. A barra integra o leilão
de 389 moedas e notas de Portugal
c Brasil, entre as quais peças raras
de D. João V. A barra dc ouro
pesa 1,3 quilo.

valer
pra
Por esta. a poderosa Coca-Cola nào esperava. Frank Robinson, bisneto do
fundador da maior fabricante dc refrigerantes do mundo, anunciou esta
semana que está quebrado e pensa em vender a formula original do
refrigerante, motivo de incontáveis histórias de espionagem industrial mundo
a fora. A empresa já se apressou a dizer que não é a fórmula verdadeira, mas
numa entrevista ao The Wall Street Journal.
Robinson afirmou que nào deve lealdade à
companhia. E o caso ganha ares de novela. A
esposa do ex-piloto de aviões, de 57 anos. Patti
Robinson, afirmou que a fórmula está com ela.
O problema c que Patti e Robinson estão se
separando e ela diz que nào devolverá a fórmula
c outros documentos históricos da empresa,
dados dc presente pelo 'marido nos bons tempos.
Com B*oombercj Busmess News
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EMPREGO

CREDITO
Recursos financiam programas para

BNDES
CARLOS FRANCO
A Eluma vai fechar as portas no
Rio de Janeiro e transferir suas atividades para Santo André, em São
Paulo. Cerca de 100 funcionários
ficarão na rua. Para amenizar a
situação desses trabalhadores, a
empresa recorreu ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econòmico e Social (BNDES) e solicitou
apoio financeiro para seu programa
de reestruturação, que implica a
montagem da nova unidade e programas de reciclagem para os demilidos.
A superintendente da área de
Desenvolvimento Regional e Social
do BNDES, Beatriz Azeredo, explicou que, no caso da Eluma, ainda
não há uma definição quanto aos
recursos que serão repassados, mas
dá certeza de que o BNDES investirá. com condições especiais, no

funcionários

"O custo dessas reestrutuprojeto.
rações não são elevados".
A Eluma. enumera, será a segunda empresa a recorrer ao BNDES para esse tipo de operação. A
primeira foi a Iochpe-Maxion, que
recebeu RS 8 milhões para criar um
programa de apoio a 800 funcionários demitidos, com a transferência.
de sua unidade em São Bernardo
do Campo (SP) para Canoas, no
Rio Grande do Sul.
Com o dinheiro do BNDES, a
Iochpe-Maxion pagou salários de
RS 300 durante dois meses em que
os demitidos fizeram cursos de especialização, mais um abono de RS
1.550 em média, além do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e a manutenção dos planos
de saúde por quatro meses após
efetivada a demissão.
Sindicato — Beatriz Azeredo

com

Pró-emprego
Revitalização
3%

o objetivo

de

evitar

que eles

reestruturação

à

apoio

dá

demitidos

Infra p/Turismo
10%

Infra p/
Saneamento
Competitividade
11%
40%
Transp.Massa
36%
ressalta que este tipo de programa,
para ser aprovado pelo banco, tem
que ter antes a aprovação do sindicato da categoria. Os recursos que
financiam estas reestruturações
saem do Fundo de Amparo do Tra-

balhador (FAT), e o sentido é o de
evitar que trabalhadores demitidos
recorram ao salário-desemprego,
que sai justamente dos recursos do
FAT.
Para Beatriz, as chances dessa
carteira crescer são imensas, na
"reestruturação das
atual fase de
empresas". Ela reconhece, porém,
que os programas de incentivo não
são solução para o problema do
desemprego, mas uma forma de aliviar a situação destes trabalhadores. Uma outra característica do
programa é o de favorecer, com
prazos e juros, empresas que ofere"A
cem mais a seus funcionários.
manutenção de planos de saúde,
por exemplo, melhora a pontuação
da empresa para a obtenção de crêdito".
Pró-emprego — Paralelamente à estratégia de reeestrutura-

recorram

de

ao

salário-desemprego

empresa

ção empresarial, o BNDES administra também uma carteira de RS 9
bilhões a serem aplicados até 1998
em projetos de infra-estrutura que
implicam a contratação de mão-deobra. O banco já liberou, por exempio, RS 43 milhões para o consórcio que administra a Ponte Rio-Niterói, com o compromisso que este
crie 561 empregos diretos. As maiores obras, porém, são as dos metrôs
do Rio e de São Paulo , sendo que
este último teve uma parcela liberada no mês passado de RS 417 miIhòes. Já o Metrô de Brasília recebeu RS 5,8 milhões para concluir a
ligação do Plano Piloto da cidade
com as cidades-satélites, que ficam
na periferia do Distrito Federal.
O orçamento do BNDES prevê
que dos recursos a serem aplicados

por este programa. RS 3,5 bilhões
sairão do FAT, RS 2,5 bilhões do
próprio banco e outros RS 3 bilhões por meio de contrapartidas
financeiras de entidades com o
Banco Mundial (Bird) e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Quatro áreas terão a preferência para aplicação dos recursos: transporte urbano de massa,
saneamento ambiental, turismo e
setores com forte exigência de mãode-obra, como têxteis e calçados.
Além desses projetos, o BNDES
facilitou o acesso de pequenos e
médios produtores rurais á carteira
de financiamento de máquinas e
equipamentos agrícolas (FinameAgrícola). Este é outro segmento
que. de acordo com técnicos do
BNDES, estimulará o surgimento
de novos empregos.
'Prosseguir'
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GAflANTlDO PRO
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para

o mercado
Uma pesquisa recente do Serviço de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio
de Janeiro (Sebrae/RJ) com 598
participantes do Projeto Prosséguir, de capacitação empresarial
de pessoas que se aposentaram dju
estão aderindo a programas de
demissão voluntária, mostra qüe
apenas 11% conseguiram abrir ío
próprio negócio. Entre ela$.
74,07% abriram empresas no r£mo de comércio. Quase 50% ifcvestiram até RS 15 mil na emprajtada.
I
com
ohcriado
foi
O programa
apoio
abs
de
dar
jetivo prioritário
servidores públicos e funcionárias
de autarquias e estatais que est jo
aderindo aos programas de de. missão incentivada. São oferetjdos cursos de capacitação empresarial e apoio técnico. ]
Os interessados podem escolher entre três modalidades
treinamento: o Programa de Cjpacitação. Orientação e Apoio Ao
Empreendedor, voltado para
quem pretende tornar-se empresario: o Capacitação de Profissij)nais Autônomos, que, como|o
próprio nome diz, visa preparado
profissional que vai trabalhar pfcr
conta própria, mas não tem plpnos de abrir uma empresa, e o ot-'
Formação de Consultores, qúe
auxilia pessoas que desejam pr<ptar esse tipo de serviço em suas
•
áreas de atuação.
cardfcum
tem
Cada programa
pio diferente de disciplinas, tod^s
ministradas pelo corpo docenje
que presta serviços para o Sebríje.
Logo nos primeiros meses de fiúicionamento, o Prosseguir coíiquistou parceiros de peso como:o
Unibanco. a Eletrobrás, o Metiò
e o Instituto de Resseguros do
Brasil (IRB).
"O IRB
promoveu cursos gratuitos dentro da própria empresa,
administrados pelo Sebrae, para
os funcionários que aderiram ao
programa de demissão voluntária.
Eram 600 pessoas, a metade do
quadro de empregados. Eu me
matriculei logo em dois cursos:
Como abrir seu próprio negócio e
Como administrar seu próprio ncgócio, cada um com duas semanas. com aulas de I3h às 19h. Eles
foram extremanete benéficos e
proveitosos", conta Regina Célia
de Moura, de 43 anos, que aproveitou o dinheiro da sua indenização na empresa para abrir, no
inicio do ano, a Papelaria Phillos.
na Tijuca. As aulas devem mesmo
ter surtido algum efeito, pois hoje
o negócio vai muito bem e a nova
empresária está feliz da vida.
Em maio, o Sebrae estimou em
cerca de 2 mil o número de pessoas que, como Regina Célia, participaram de cursos do Prosseguir. Mas o número deve dar um
grande pulo nos próximos meses.
E que no mês passado, o governo
do estado resolveu pedir o auxilio
da instituição para capacitar os
servidores que devem aderir à demissão voluntária. O número de
funcionários que se desligarão do
serviço público deve variar entre 4
mile 15 mil.
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Sex Pistols vem ao Rio em novembro coà
~
anos
20
em
a música que não envelheceu
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Jamais se falou tanto e se fez tão pouco
sexo e a culpa pode ser da neo-sexualidade
Página 4
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Ex-mulher

de

Lutero

JENNIFER GONZALES
Especial para o JB
¦m
? OVA IORQUE - Uma
wk
das principais personagens
I
IM
I do livro Couraça da Alma I % I
recém-lançado pelo pintor
I 1|
Emmanuel Nery e no qual
I
ml
esiào relatadas páginas imW
portantes da história politiI
*
ca brasileira — quebra um
0
de meio século. É Ingborg Tan
silêncioIdeJ
Haeff, uma bela alemã que chegou ao
Brasil, no inicio dos anos 40, sem falar uma
palavra de português, para casar-se com
Lutero Vargas, filho de Getúlio Vargas. No
livro de Nery. filho da poetisa Adalgisa
Nery e enteado de Lourival Fontes, diretor
do Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo. afirma-se que o casamento teria sido encerrado depois que o
serviço secreto americano entregou a Getúlio um dossiê onde Ingborg. entào a senhora
Lutero Vargas e màe da menina Cândida,
era apontada como espiã alemã a serviço do
governo nazista. Sua missão seria, a partir
do casamento arranjado, aproximar-se do

Vargas

presidente da República e
em um momento em que
sul-americano em uma
opunham o nazi-fascismo

¦"'

/^:1
as alusões a espionagem e deportaçao:

nega

vigiar seus passos,
o Brasil era o fiel
balança onde se
e a democracia.

Passadas quase cinco décadas de sua
dolorosa, segundo ela. separação de Lutero, Ingborg foi localizada pelo JORNAL
DO BRASIL em Nova Iorque e concordou em receber a reportagem em sua casa,
um elegante apartamento no bairro do
Village. Lá. essa alemã de aparência ainda
atraente, nascida em Dusseldorf, gastou
três horas e meia a contar o seu lado da
história. Aos 76 anos. serena, ao lado do
terceiro marido. John Githens. Ingborg
tem um encanto que não vem apenas do
seu elegante porte ou de seus modos refinados. Ela exibe uma personalidade que
irradia doçura e calor humano.
Mas essa simpatia germânica se confundiu em certos momentos da entrevista,
como quando se defrontou com afirmasaída
ções de Emmanuel Nery sobre sua
do pais. Nesses instantes, seu nervosismo
tornou-se aparente: ao tentar levar as xica

nos

sxeseithtir terá de fundamentar liulò com provas

El
EUA

que
i. ...n
„-RuI
C....C
mòr-c
ras de café para a cozinha, suas mães
tremiam tanto que os pires faziam barulho. Ingborg refutou decidida a acusação
publicada no livro, afirmando que jamais
teve qualquer tipo de envolvimento com o
"Eu
tinha 20 anos quangoverno alemão.
do conheci Lutero. em um restaurante nos
arredores de Berlim. Era apenas uma estudante de teatro e não tinha o menor interesse em política", diz ela.
Posta diante do trecho da obra de Nery
onde seu nome è mencionado como uma
espiã nazista, publicado pelo JB na última
segunda-feira, sua reação foi de indigna"Essa é uma acusação
gravíssima.
çâo.
Esse senhor tem que fundamentar com
natureza".
provas uma declaração dessa
informações
Ingborg Ten HaeíT apontou
incorretas, como o local do casamento."Não casamos na Alemanha. Lutero
me mandou um telegrama pedindo-me em
casamento. A partir dai. a embaixada em
Berlim providenciou todos os documentos
Brasil, onde
para que eu pudesse viajar ao
nos casamos dois ou três dias depois de

Continua na página 2

tenha

sido

espiã

Ingborg negou
rhet»ndii". contou. lnebore
minh»
minha chegada",
deportada
por
também que tenha sido
decorrentes da exisdiplomáticas
pressões
tência do suposto dossiê entregue pelo serviço secreto americano a Getúlio Vargas.
"Voltei ao
pais algumas vezes após a separação. Se tivesse sido deportada, como isso
poderia acontecer?", pergunta.
As viagens, segundo ela. seriam tentati"só
conseguia vê-la de
vas. infrutíferas —
—.
de rever a filha Cândida, que
longe"
ficou sob a guarda do pai. Embora tenha
contado muitas passagens de sua vida co— e mosmo integrante da família Vargas
trado. em seus álbuns de família, fotografias preciosas dessa fase da história do
Brasil —. Ingborg Ten HaeíT não quis
fornecer mais detalhes sobre sua separação
"Não
vou falar mal dele para
de Lutero.
machucar minha filha e minha neta", decla"A
única coisa que posso dizer é que
rou.
até hoje não sei qual foi o motivo do nosso
divórcio. Lutero simplesmente carregou
nossa filha embora de casa, às 11 da noite e
disse que estava tudo acabado", afirmou.

JORNAL DO BRASIL

)
i
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Começam

0

casal

se conheceu

setembro

de

1939,

num

mês

restaurante

do

início

lngborg. ela e Lutero se conheceram no mesmo dia da chegada dele à
"Eu
Alemanha, em setembro de 1939.
estava com algumas amigas er" um restaurante perto de Berlim, quando Lutero e Alvarenga (seu amigo e primeiro
secretário da embaixada brasileira) chegaram. Como o local estava lotado, eles
perguntaram se poderiam juntar-se à
nossa mesa. Lutero sentou-se ao meu
Segundo
lado e todos nós nos divertíamos muito.
Riamos muito dele. que só sabia falar Liebclwn
(meu amor) e Auf Wiedersen (adeus) em alemão",
recorda ela.
0 que a atraiu em Lutero. conta, é que ele era
diferente de todas as pessoas que tinha até então
"Ele
era extremamente divertido, um
conhecido.
bon vivam, capaz de gastar o salário de um mês
inteiro em um lauto jantar com os amigos", diz. A
pedido de Lutero, o secretário Alvarenga convidava lngborg ás festas realizadas em sua casa ou ria
"Lutero brincava dizendo
embaixada.
que só iria a
uma festa se soubesse que eu estaria lá".
0 relacionamento entre os dois foi ficando cada
vez mais intenso. Costumavam caminhar juntos
rumo ao hospital onde Lutero fazia sua especializaçâo. Depois de deixá-lo, lngborg seguia para
"Essa história de
suas aulas de teatro.
que eu
trabalhei como assistente dele no hospital ò simplesmente falsa; nunca trabalhei como enfermeira
ou coisa do tipo. Meu interesse sempre foi pelas
artes", nega.
Com a Segunda Guerra, Lutero Vargas voltou
ao Brasil, mas sem esquecer da amada. Ele a pediu
em casamento por telegrama e decidiram fazer os
votos no Brasil, lngborg guardou dezenas de fotografias e recortes de jornal da época, como o que
relata a cerimônia civil no Palácio Guanabara, no
"O autor desse livro
Rio. em 1940.
que me acusa
de espiã devia, no minimo, checar as informações
» * que deciara verdadeiras, como a de que nós casa- »H mos na Alemanha", questiona lngborg.
<£>
Filha de um industrial e de uma dona-de-casa
>K
que se viu obrigada a tomar os negócios da família
com amorte do marido (quando a filha tinha
fim
apenas cinco anos), lngborg sempre teve uma
41*
r
capaz de fazer amigos em
¦*.'?
personalidade aberta,
"Mas Lutero era ciumento, não
À" qualquer lugar.
me deixava sair sozinha, a não ser com minhas
amigas Mimi Corrêa e Gilda Sampaio", recorda.
"Para mim tudo era novo, estava em um
pais
estrangeiro, onde as pessoas eram competamente
diferentes e, naturalmente, sentia curiosidade cm
relação a elas. Mas Lutero não me permitia olhar
para ninguém", revela. Apesar de sua possessividade, lngborg diz que, até o divórcio, amava o
marido e se sentia à vontade ao lado da família
Vargas. "Tive um relacionamento muito querido
com Dona Darci, que sempre me apresentava ás
pessoas como sua filha. E quando ficava doente,
me pedia para estar junto dela. Almoçava e jantava no Palácio, mesmo antes de Cândida nascer",
recorda.
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Nos anos dourados, Lutero, lngborg e Canaiqã formavam uma família unida e feliz

"Minha
mãe

uma

%

é

artista"

CR1STIANC COSTA
Cândida Darci Vargas tinha três anos quando a
"Fiquei no ar. Meu
mãe. de repente, foi embora.
mundinho tinha acabado. Nunca me contaram
por que razão meus pais se separaram. Fui juntando as coisas aqui e ali", conta a filha de Lutero
Vargas, hoje com 55 anos. Cândida se surpreendeu
não ter idéia,
quando soube que lngborg afirmou"Que
inocente!
até hoje. do motivo da separação.
Minha mãe é uma artista", declarou em tom de
ironia. Apesar de garantir que nunca ouviu falar
sobre uma ligação da mãe com o serviço de espionagem nazista. Cândida acredita que o pai tenha
sofrido pressões políticas, durante a guerra, por
ser casado com uma alemã. Quando questionada
sobre a verdadeira causa da separação. Cândida se
"imaturidade dos
dois". Direferiu vagamente ã
vorciada. mãe de uma filha que mora em Nova
Iorque. Cândida vive numa pequena casa alugada
em São Francisco de Assis, a uma hora e meia de
São Borja. terra em que nasceu Getúlio, no Rio
"Estou na lona. Perdi tudo".
Grande do Sul.
Criada pela família do pai. Cândida se lembra de
"homem bom. com
Lutero como um
grande talento para a ortopedia, mas que foi mordido pela
Do avô. Cândida guarda
mosca azul da política".
"Sempre
me tratava como adulboas recordações.
to. Mas tinha humor.". Quanto á mãe. que viMtou
algumas vezes nos EUA. di/ ser unia boa pessoa.
"Nos
damos bem. mas somos muito diferentes".

Separação

uma

foi

surpresa

Em 1944. quando Cândida tinha três anos
de idade, o casamento estava em crise, mas
"Foi
ainda continuavam juntos, ela e Lutero.
então que. uma noite. Lutero disse que levaria
Cândida a uma festa de aniversário. Quando
voltou, ela não estava junto. Ele estava furioso,
foi tirando todos os seus pertences da casa",
lngborg não hesita em usar a palavra seqüestro
para descrever o episódio e afirma que Lutero
nunca lhe deu uma única explicação para o fim
do casamento.
Ela diz que nunca se esquecerá das suas
"Você tem todos os direitos
últimas palavras:
sobre Cândida por ser a mãe. mas eu não
deixarei que você a leve". Dentro desse cenário
típicos das tragédias escritas por Nelson Rodnhora para outra,
gues, lngborg viu-se. de uma"Como
eu poderia
absolutamente sem nada.
lutar contra uma família tão poderosa quanto
os Vargas?", pergunta, medindo as palavras e
evitando qualquer tipo de declaração mais reveladora. Questionada-porque não pediu, na
época, ajuda à própria família na Alemanha
"Na
para lutar por sua filha, ela responde:
época não podia contar-lhes que estava me

separando, a história toda era ultrajante demais. Seria uma vergonha se soubessem da
verdade", diz.
Nini Corrêa, ligada â lamilia de Lutero.
ainda tentou mediar o conflito para que Ingborg pudesse ver a filha novamente, mas foi
"Não
inútil.
quis fazer um escândalo, não faz
formação ou personalidade",
minha
parte da
define, resignada, lngborg diz, ainda, que não
tinha mais o que fazer no Brasil depois do
"Sem
episódio.
poder ver minha filha, cheguei â
conclusão de que ela. uma dia. teria o direito de
escolher com quem ficar e então eu teria a
chance de revê-la".
Quando já morava em Nova Iorque e trabalhava como assistente em uma galeria de arte.
lngborg ainda tentou, apesar de sua decisão
anterior, ver Cândida no Brasil. Quando a
menina tinha sete anos. com a ajuda das amigas
Nini e Gilda Sampaio.Ingborg voltou ao pais e
a encontrou no Jardim de Infância da escola
"Quando a vi. a agarrei e
que freqüentava.
'Mamãe, é
a lua mamãe'".
começei a balbuciar:
Cândida, até então, acreditava que sua mãe
estava morta e não esboçou nenhuma reação
que deixasse lngborg menos entristecida. Mais
tarde, quando completou quatorze anos. Cândida foi visitar lngborg em Nova Iorque. O
reecontro encurtou em parte a distância entre
as duas. mas não serviu para refazer a ligação
"Ela escolheu voltar ao Brasil e ficar
dmbelical:
com seu pai", conta.

Lutero tirou afilha Cândida de casa alegando que queria levá-la a um aniversário
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tempo
Linda pede
depois do segundo turno,
Linda Imaculada está
ela pega um avião para
contente; votou — coisa
qualquer lugar, desde que
que ela adora fazer — e
resultado
seja bem longe, e só volta
das
do
gostou
urnas. Podia ter sido ainda
para votar — ou no plébiscito — se é que vai hamelhor, mas tudo bem.
ver um — ou para prcsiA partir de hoje Linda
dente. Mas o Congresso
não aceita convites para
nada; só quer saber de
precisa decidir: vai ou não
haver recleiacompanhar os
debates, desde
çào? Vai ou
não haver um
que sem baixarias. coisa que
plebiscito para
ela ò-dei-a. Mas
que nós. brasileiros. possaestá tranqüila:
mos decidir se
afinal, os dois
vai ou não hacandidatos são
ver reeleição?
seres humanos
— lembra?
Que confusão.
Linda preciLinda anda
sa de umas féexausta de tanrias — e bem
to ouvir mentiras e bobagens;
que merece.

0 preço do luxo
Quem vai jantar no
luxuosíssimo restaurante
Leopoldo, no Morumbi.
em São Paulo — um verdadeiro bwilfcr. onde só
se chega com mapa. senha e saldo médio —. se
sente um rei: na mesa. no
lugar de azèitoninhas e
queijinhos. um pote tle
caviar dá as boas-vindas.
Mas cedo ou tarde
chega a hora da verdade
— no caspl juntinhò com
a conta: são RS 2.000 só
pelo Bcluga. que nem foi
pedido.

Dalton Valèrio

Bilíngüe
O Hino Nacional Brasileiro será cantado pela
primeira vez eni duas linguas diferentes durante
os Jogos Olímpicos Indigenas. que começam dia
16, em Goiânia.
A estrofe de abertura
vai ser interpretada por
uma adolescente no idioma indio kaingang. c a
segunda cm português,
por uma jovem da tribo
terena.

Justiça em Copa
Está tudo certo para
que, a partir de novembro,
Copacabana tenha seu
próprio Juizado de Pequenas Causas funcionando
na Região Administrativa.
A novidade é fruto das
conversas que envolveram
o prefeito Ccsar Maia, o
presidente do Tribunal de
Justiça, Gama Malcher, o
prefeitinho de Copa. Marceio Magaldi, e a jtii/a
Márcia Calainho.
Os planos incluem o
funcionamento noturno
do foro, o que vai agilizar a solução das ações.

Canto da sereia
A Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro vai se
apresentar dia 17 de novembro cm palco montado nas
areia da Praia de Copacabana, em frente ao Copacabana
Palace.
O projeto, uma parceria com a Embratur, é mais um
apoio à candidatura do Rio para a Olimpíada de 2004.
Vão assistir ao espetáculo, da janela do Copa, representantes do Comitê Olímpico Internacional.
Para mostrar que o Rio não tem só samba e carnaval.

Fino trato
O I ree Jazz Festival,
que começa na próxima
sexta-feira, será o maior já
feito alé hoje. e terá quatro
palcos diferentes, um para
cada tribo jazzistica.
Num deles um bar.
que reunirá os amantes
do jazz tradicional, com
direito a uisquinho e tudo: o segundo será dediciado à turma da vanguarda: e o terceiro abrigará os admiradores do
estilo ítroovc.
l udo isso sem falar 110
palco principal, onde vão
se apresentar os maiores
nomes.

BOM EXEMPLO SSí
dor do caderno B. o jornal Clurin. de Buenos Aires,
criou uma seção em sua revista dominical, a Viya.
Para os primeiros números estão marcadas entrevistas para descobrir os segredos de Djavan e Caetano
Veloso, dois dos maiores sucessos no mercado portenho de discos.

^Sp";

A portuguesa Luisa 1
hoje, no Maracanã, por nada deste mundo

Pelo sim
Grupos gays de sete capitais brasileiras reali- :
/aram uma pesquisa informal, em lugares não j
considerados redutos homossexuais, para saber :
se a população é contra ou a favor ao projeto de j
união entre pessoas do mesmo sexo. da deputada :
Martha Suplicy.
•

Uma coisa
Desembarcaram terça-feira 110
Teatro Municipal os figurinos
que Hugo de Ana desenhou para
\Hnihi. ópera de Bellini, que estréia dia 17.
Muito brocado. muito dourado e pedrarias, produzido pelo
ateliê Tirelli Costumi, de Roma
— o mesmo que faz os figurinos
do Scala. do Metropolitan e do
Covenl Garden.
As sacerdotisas druidas vão estar um luxo só.

Só o amor
Mesmo ocupadíssima em Milão assistindo aos
desfiles dos mestres do prèí-àfpprter italiano. Costanza Pascolato dá 11111 pulinho ao Rio esta semana.
Vem para a apresentação única que o grupo
americano de gospel
Mount Moriah vai fazer
quinta-feira, no Teatro
Carlos Gomes.
Os músicos são convidados de Nelsinho Motta —
o que para Costanza é 1110tivo mais do que suficiente
para atravessar o oceano.

Depois de entrevistadas 5.627 pessoas, o rcsul- j
tado foi: 6N. 15% se mostraram a favor da idéia,
:
977 participaram de um abaixo-assinado em prol •
do projeto.
:

Força federal
Depois de ter recebido
elogios do presidente
Fernando Henrique, o
filme O judeu tenta agora
conquistar o vice Marco
Maciel, que assistirá ao
jjpnga-metragem na próxima sexta-feira, no Palácio Jaburu.
Fechando o pacote, a
primeira-dama de Brasilia. Gladys Buarque.
promove uma exibição
beneficente da obra de
Jon Tob Azulay dia 14.
com renda revertida para
o Instituto Candangos de
Brasília.

'Axétec'
O governador da Bahia, Paulo Souto, abandonou o telefone e agora
só conversa com seus secretários olho no olho.
ao vivo e a cores.
Inaugurou na última
semana um sistema computadorizado de vídeoconferência, que possibilita conversas simultàriais de até quatro pessoas.
È a primeira administração no pais a utilizar
esse tipo de sistema — os
baianos andam modernissimos.

PADA Dr\íQ Lu Lacerda vai ficar hoje bem
1 ARADljlllJ quietinha em casa.
Qüietinhá; só para atender ás centenas de telefonemas dos amigos — é seu aniversário.
Danusa Leão e Cláudia Montcnegro
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REVISTA
PROGRAMA

0 MUSICAL BUE ESTÁ EMOCIONANDO A CIDADE

O fim de semana
não

Se você não
está na categoria
ao lado, consulte
sua promoção.
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iM- Reservas: Tel.s 322-1444 - Estrada da Gávea, 728 • Sàop
e Lua de Mel
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JORNAL DO BRASIL
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Domingo 06
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VOCE JA
USOU SEU
CARTÃO
HOJE?

5° CONCERTO

u
SALACECltlA MEIRELES
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE ClLTl RA E ESPORTE
HNDAÇAO DE ARTES DO ESTADO DO RIO DE JAMEIRO FIMARJ
ASSOCIAÇÃO
DOS AMIÜOS
JORNAL DO
SALA
M DA
CECÍLIA
MURELES
APRESENTAM

REMBETIKO
16:30 - Direção de Costas Ferris. Com Sotiria
Leonardou, Nikos Kalogeropoulos. Grécia, 1983.
OS PREGUIÇOSOS DO VALE FÉRTIL
18:30 -1 Tembelides Tis Eforis Kiladas, de Nikos
Panayotopoulos. Com Olga Karlatos, Yorgos
Dialegmeros. Grécia, 1978.

Série
I
'Trata-se
lltffF

SALA CECÍLIA MEIRELES

MUSICI
da melhor Orquestra de Câmara do mundo!"
Arturv Toscanini

Obras de Rossini, Tartini, Costanzi
e Antonio Vivaldi
•
Sábado 19 de outubro de 1996 • às 21 horas
Reah/jção:

(3
aeii arte

VINDO DA NEVE
20:30 - ApTo Hioni, de Sotoris Goritsas. Com
Gerassimos Skiadaressis, Vassilis Eleftheriadis.
Grécia, 1993.
Todos os filmes com legendas em espanhol
Preço: RS 4,00
Conheça a nova entrada da Cinemateca do MAM.
agora pelo vão central, com Livraria e Bistrô.

Ingressos a venda na bilheteria da Sala • Tel. 224-391 3 Platéia: RS 50.00 Balcão: RS 30,00 Estudante: RS 25,00
museu de arte moderna do rio de janeiro
av infante dom henrique. 85 aterro 210 2188 r 229
Classificados
JB

Disque

0800-23-5000

apoio: prefeitura da cidade do rio ae janeiro
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DOMINGO. 6 DE OUTUBRO DE 19%

JORNAL DO BRASIL
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Sexo,

muito

fala-se

e

faz-se
pouco

Onda

LRNESTO SOTO

t

i

v

o paraíso erótico sonhado nos anos 60
mente iriam buscar um caminho se misturam, estão sempre pron- países europeus e nos Estados
Unidos mostraram que os jode aflorar através da violência e tos a trocar de praia e testar pravens "deixaram de pensar apedo crime. Por isto, os amantes da zeres nunca dantes navegados.
paz proclamaram o advento de No entanto, mais numa espécie de nas naquilo". Isto é. sexo. Nas
uma nova era de liberdade sexual, teatro que numa revolução. Sigush discotecas - muitas delas distrionde não existiria repressão e rei- aponta seu dedo acusador para es- buem preservativos gratuita-^
naria a harmonia, o amor livre, ta realidade, no seu entender gro- mente na entrada -. sexo é apea monogamia deixaria de ser tesca. e reclama que a liberdade nas mais um assunto entre tanobrigatória, a pornografia não se- sexual conquistada tenha se volta- tos outros. Interpretando estas
ria mais proibida e os espíritos do contra os sonhos libertários.
pesquisas, um conhecido sexólode Hamburgo. Gunter Schretógrados teriam que colocar
Para ele, no lugar de novas go
midt. concluiu que "os jovens
suas violas moralistas no saco.
experiências em amor e vida coacham a sexualidade menos estir
Foi um erro. Os caminhos permunitária, o que se viu foi a pramulante, menos urgente e menoS
corridos pela sexualidade a partir
de sex shops que se espalhou
necessária. Para a maioria do$
daquela época mostram uma cia- ga
por todos os lugarejos do plane- atuais
ra regressão.
jovens europeus, a sexuar
ta. Em lugar de desenvolver sua
lidade è apenas um simples fato
Segundo o sexólogo alemão
imaginação erótica, o
da civilização".
Ernest Borneman (que se suici- própria
consumador de sexo compra vi"em
nenhum outro
dou em 1995),
Uma grande sondagem realideos para ver acrobatas da libiperíodo da humanidade se fez tão do em perfomances sem graça. zada nos Estados Unidos eni
pouco amor quanto atualmente". O fim da censura deflagrou uma
1994 revelou o impressionante
Outro alemão, Volkmar Sigush,
dado
inflacionou
os
"vivemos febre que
que 12% das pessoas interprograafirma categórico que
mas de televisão com a curiosa rogadas não tinham tido nenhuum período de miséria sexual,
figura de sexólogos de plantão e ma relação sexual no ano anteapesar de todas as liberdades condeflagrou uma verdadeira frene- rior. Mais: menos de um terço
quistadas". Sigush não duvida que si de confidencias privadas em seguiam a famosa sugestão de
"duas
a revolução sexual foi um acontecioií
Prostitutas e call-girls Martin Luther King de
mento histórico, mas comenta rea- público.
três
semana".
Mais
ainda:
a
conviBrown)
são
Divine
por
lista:' após a pílula tudo mudou. (veja de talk-shows,
maioria das pessoas endadas
grande
ganham
Mas a liberdade conquistada só fez
bons cachês e consideram Sen- trevistadas - de 18 a 59 anos embrulhar e confundir os corações
der o corpo uma profissão como teve, no máximo, quatro parceie as mentes dos pobres seres humaqualquer outra. Finalmente che- ros sexuais diferentes em sua vinos", lamenta.
a perfeição do sexo vir- da.
O eterno feminino e o sexo gou-se
tual. via Internet, onde o contaO milênio se encaminha para
forte dançaram nesta e a repartito físico não existe.
seu crepúsculo mostrando um
cão dos papéis sexuais desçamO horizonte do futuro não es- curioso paradoxo: ao longo des-í
bou numa tragicomédia onde machos. travestis, homossexuais, tá colorido por nuvens cor de tes mil anos jamais se falou tfn-i
bissexuais, lésbicas, sadomaso- rosa. Muito pelo contrário. Pes- to de sexo como agora. E nuncij
quistas. transexuais c abstinentes quisas recentes realizadas em se praticou tão pouco.

conservadora

Três revoluções escreveram a
história do século XX: feminista,
ecológica e sexual. Mais amplas
que a revolução bolchevique, as
três modificaram o panorama do
planeta e influenciaram profundamente o comportamento dos
seres humanos. No entanto, enquanto a defesa da saúde da Terra conquista um
numero crescen"Multotjá
te de adeptos e o
enxergamos
feminismo avança (é bem verdacontorno» de
de, aos trancos e
uma contrabarrancos), a revoluçào sexual
revolução
mergulhou num
conservadora, a
impasse e jamais
neo-soxualldade,
cm qualquer outro momento da
responsável pela
história da civiliatual miséria
|zação os seres
humanos fi/esexual"
ram tão pouco
sexo como agora. Muitos já enxergam os contornos de uma contra-revolução conservadora: a
neo-sexualidade.
O paraíso erótico sonhado nos
anos 60, que durante a guerra do
Vietnã se explicitava na fórmula
"faça
IP
amor, não faça a guerra",
não chegou sequer a abrir suas
portas douradas. Os jovens contestatários da época do paz e
amor acreditavam cegamente que
os impulsos contrariados certa-

reprime

Segredos

prazeres
cama

e

dos
de

mesa

Num momento de crise na cama.
os prazeres da mesa entram em evidência! mesmo que sobre a ótica
onipresente do erotismo. Duas
enormes e sérias obras universitárias. assinadas respectivamente por
Willy Pasini, professor de psiquiatria da universidade de Genebra e
Giséle Harrus-Revidi, de uma universidade parisiense, acabam de ser
lançadas na França, analisando minuciosamente as relações entre gastronomia e erotismo.
Pasini teve o cuidado de entrevistar
mais de 1500 franceses e francesas
para um estudo denominado
"Nourriture
et Amour"(Payot1995) e descobriu dados surpreendentes, lima das primeiras desçobertas foi a de que 80% dos homens que sofrem de ejaculaçào precoce comem também rapidamente.
Para os homens que curtem cozinhar. uma boa noticia: 85% das
francesas consideram sexualmente
atraentes os homens que cozinham
bem. Pasini alerta para o perigo das
mulheres magras que fazem regime
"Elas rejeitam
para não engordar:
sua sexualidade feminina e nem de
longe podem ser chamadas de fanáticas por sexo", garante o profes-

sor.
{
Mas este ijão é um problema típica";
mente feminino, informa PasinjL
Ek- aconselha que as mulheres evitem os homens excessivamentç
preocupados com o peso e obsecaj
dos com o número de calorias dofc
alimentos:"um homem preocupado
com o peso e com o pés excessiva}mente plantados na terra não tem $
capacidade de enviar uma mulher
aos céus", aposta Pasini. {
Mas isto não significa que os glu'tões são bons amantes. Os gulosos
podem tirar o cavalinho da chuval
Segundo as pesquisas de Pasini. o!>
grandes comilòes são amantes
egoístas. Mas nem tudo é tristeza
para os gordos: os números indrcam que aqueles que estão com ate
cinco quilos acima do peso normai
estão plenamente afinados com sua
sexualidade.
Para a professora Giséle Harrusj
Revidi, cujo trabalho foi publicado
"Psychanalysé
num livro chamado
de la Gourmandise" (Payot-1994),
"a recusa em comer carne
pode ser
também uma rejeição a toda formá
de prazeres da carne".
"os vegetarianos è
Ela revela que
aqueles que costumam ficar esfarelando seus alimentos não gostam dç
ser abraçados nem receber carinhos". Finalmente ela pega pesadó
com quem gosta do McDolnald:"quem ainda come hamburígueres depois dos 30 anos é alguém
que não tem imaginação e não atingiu a maturidade sexual". ;

«

Brasileiro

apontado

como

melhores de beijo no mundo, entrc os homens. Ganharam os japoneses. De uma roda feminina,
parte um comentário venenoso:
"mas eles
precisam mesmo oferecer uma compensação".
E para nós. alem do quintal de
casa. onde podemos encontrar as
pessoas mais quentes do mundo?
Se vocc é homem, pense numa
viagem á França. Os homens entrevistados acharam que as mulheres mais sexies estão — depois
do Brasil — na França, em Israel
e nos EUA. E as mulheres já
podem comprar a passagem para
a Itália. Além do Brasil, os homens mais envol\entes são encontrados Brasil na Itália, na
França c, novamente, cm Israel.
Sc lugar para ter um babado
calicnte e no Brasil, lugar para
casar é nos Estados Unidos c no
Canadá. As mulheres deveriam
pensar mais em viajar para Montreal ou Toronto se querem uma
aliança no dedo. 41 % dos entrevistados responderam que o homem canadense c o melhor marido do mundo. As americanas são

a melhor opção de esposa para
35% dos pesquisados.
Como nem todo o bom marido ou todo amante é. necessariamente, o homem mais bonito, a
pesquisa mostra que os canadenses sâo os que realmente param o
trânsito cm matéria de beleza.
Quando o que interessa c ter um
rostinho de Tom Cruisc ou Cristiana Reali. o ranking inclui, por
ordem de beleza, canadenses,
americanos, franceses c. sem modéstia. brasileiros. As mulheres
européias estão com tudo. principalmcntc as louras da Suécia
que. seguidas das francesas c
americanas, ganharam como as
mais lindas do planeta.
Algumas curiosidades rápidas: os homens (66%) e mulheres
(58%) italianos são considerados
os mais bem vestidos do mundo.
18% dos japoneses preferem mulheres gordas ou rechonchudas.
72% das americanas gostam de
homens com senso de humor,
enquanto somente 23% das franccsas se lieam nisso.

Pesquisa entre hóspedes do Club
Med escolheu os mais animados
Glt.BI.RTO SCOIIELD
De repente, alguém pergunta
quem são. na sua opinião, os
homens e mulheres mais quentes
do planeta. Esqueça tudo que
vocc já ouviu falar sobre o furor
dos italianos ou o desejo insaciável
das francesas. A felicidade, ainda
bem. mora bem ao nosso lado. O
Club Med — uma rede de 120
resorts cinco estrelas fincados em
34 países pelo mundo — realizou
uma pesquisa com 600 dos cerca
de 1.5 milhão de endinheirados
hóspedes que circulam por seus
hotéis a cada ano. E descobriu
algo que o brasileiro, falando muito francamente, sempre desconfiou. Os homem brasileiro c a mulher brasileira são considerados os
mais sensuais do mundo.
"Acho
extremamente significativo este resultado", diz de
Nova Iorque, com exclusividade
para o JORNAL DO BRASIL, o
-presidente
mundial do Club

Med. Jean Michel Landau.
"Sempre
que temos um grupo de
brasileiros em algum dos nossos
hotéis, geralmente a atmosfera
do lugar muda para melhor, ficando mais divertido e mais
quente", acrescenta. Landau sabc bem do que fala. O cenário
dos hotéis Club Med é o das
praias tropicais ou mediterráncas c dos corpos nus. As festas,
regadas a drinques exóticos, são
um convite aos relacionamentos
fortuitos. ás aventuras sexuais
tão surpreendentes que ficam para sempre na cabeça.
A liderança do Brasil na pesquisa e realmente interessante.
Nada menos que 78% dos pesquisados apontaram os homens c
mulheres brasileiros como lhe liottest (os mais quentes). E o mais
curioso: 51% votaram nas mulheres brasileiras como as melhores
de beijo no mundo. Bocào é isso.
Mas surpreendente mesmo é
quem as mulheres consideram os

o

mais

sexy

Povos latinos garantem as emoções
A pesquisa feita pelo Club Med
ouviu 600 hóspedes nos 120 hotéis e
resort da rede espalhados em 34
países. Certas perguntas revelam
opiniões surpreendentes sobre alguns países. E suas populações, é
claro. Você sabia que...
Se você está procurando um tórrido romance, com direito a beijos
apaixonados na areia da praia, sexo
impensado na varanda do hotel,
entre outras loucuras, vá para três
paises: Itália. França e Brasil. Sempre povos de origem latina.

Quando o assunto é finesse t
cortesia, os homens britânicos (ai
não há nenhuma surpresa) e as muilheres japonesas são considerado$
os mais cordiais. As mulheres japo^nesas, diga-se de passagem, levam
esta cortesia quase ao grau de subiserviência. Até hoje. quando urtk
grupo de homens e mulheres japev
neses sai junto, as mulheres costihmam andar atrás dos homens. Centamente são japoneses de outras gerações. Mas seria justo perguntar:
onde está a cortesia e onde está 2i
cultura ou o preconceito?

Se uma mulher ganha um salário
de fazer inveja a muitos homens,
seria ótimo que ela morasse nos
Estados Unidos. A pesquisa do
Gub Med mostra que 42% dos
homens americanos ficariam felieissimos em manter um rdacionamento com uma mulher que ganhasse
mais do que ele. Se a sujeita bancasse algumas contas, então, seria o
melhor dos mundos. Os japoneses,
por sua vez. odiariam a situação.
64% deles ficariam constrangidos
se a mulher ganhasse mais.

Para quem não gosta de coices. è
bom evitar homens alemães e mif
lheres americanas. Numa escala d?
grosseria e descortesia, eles ficaram
em primeiro lugar.
Os britânicos deveriam malhaf
mais o corpo e menos o intelecto.
Os ingleses foram considerados pot
85% dos entrevistados os piores
corpos do mundo. Já os americanos
são apoios e afrodites. 70% dcç
pesquisados adoram um corpinho
americano.
•!

ENTREVISTA Antunes Filho
•)*)
U
brincar

Agora
quero
,
MARILI RIBEIRO
—
Filho
Antunes
quer
por a sua prancha de
encenador
O
são paulo
haver introjesurfe nas ondas cósmicas. Quer fluir. Quer brincar. Acredita
as respostas
tado os ícones que tanto admirou. Agora já não procura mais
Uma viagem
do lado de fora. Está centrado em si e garante que muito feliz.
à índia e o duro contato com a áspera realidade do povo daquele país
todas as
fizeram-no questionar alguns valores. Na tentativa de exorcizar
visitado na sua rica
descobertas, partiu para um teatro pop, nunca antes
carreira de meio século, em 65 anos de vida.
em
Em Dràcula e outros vampiros, em cartaz no Teatro Sesc-Anchieta.
em
São Paulo. Antunes criou uma montagem inspirada nas histórias
Metal. O resultado tem gerado muita discussão.
quadrinhos, do tipo Heavy
de
O público aplaude e a crítica malha. Antunes se diz alheio e distanciado
"Percebi
tudo isso. Mas no fundo gosta da agitação que está provocando:
se está tornando um espetáculo polêmico, uma
que fiz uma brincadeira que

>.

em
obra de arte. A platéia tem reagido muito bem, o público jovem
um certo
especial. A história em quadrinhos tem uma certa sofisticação,
do
refinamento." Antunes afirma que cada espetáculo seu é diferente
"Sempre
há rupturas. Há pouco tempo, fiz Veredas da salvação.
anterior:
tem um
Isso não quer dizer que não vá fazer Tchecov." Diante disso,
"Será
dois atores que não sejam
dúvida:
que teremos capacidade de pôr
"O
pessoal
canastrões?" O diretor denuncia uma ausência de interpretação:
"O
pessoal do
da televisão faz careta e gesto". A metralhadora é giratória:
Rio ficou chateado porque andei falando de teatro carioquês. Digo isso por
de
causa de um tipo de tendência que têm os diretores de lá. de fazerem
Para Antunes Filho, nao
Nelson Rodrigues uma comédia de costumes.
"É
preciso que morram os
basta provar a verdade de um novo paradigma:
defensores do velho paradigma'. Antunes declara que faz teatro por
necessidade espiritual. E que, até mesmo quando monta um espetáculo
comercial, busca a reflexão.
Sio Paulo — Hftlvio Romero

í
V

"Hoje
pensam
• O senhor está inaugurando uma nova fase do seu
trabalho teatral com a introdução de uma linguagem
pop, a linguagem dos quadrinhos ?
- Não sei se è exatamente isso. Não sei se de
repente eu - que sou muilo ligado ás coisas orientais e andei viajando pela Índia - fiquei muito
amargurado ao perceber que havia por lá uma
autopenitência, uma flagelarão, muito próxima da
religião católica. Ai. comcçei a esvaziar todo o
lado superficial da mitologia hindu. É aquilo que
disse não sei se São Paulo, o apóstolo, ou Marcos,
o evangelista: você não pode adorar Deus dentro
de você. porque está ocupando um espaço que Ele
deve reger. Eu esvaziei tudo e posso queimar Shiva
c Buda. Antes eu adorava os icones. Agora não
adoro mais, porque eles estão dentro de mim. A
pulsação deles está em mim, o que resulta em
desprendimento. No espetáculo (Dràcula e outros
vampiros) há um negócio maniqueista. Mas sou
diálctico. Uso o maniqueismo como jogo, uma
brincadeira. Apesar de tudo. dou um alerta: cuidado com os radicais de direita. Mas o que mais me
interessa disso tudo é o lúdico. Penso a vida como
Shiva: você (diz, apontando para a imagem do
deus hindu) nasce por um lado, morre por outro e
dança no meio. Acho que agora eu quero dançar.
Quero fluir. Quero pôr a minha prancha de surfe
nas ondas cósmicas. Quero viver o momento.
Antes eu levava todo o conhecimento muito ao pé
da letra, agora quero brincar.
Como tem sido a recepção a Dràcualal Na estréia
houve muita risada. Esse seria um dos objetivos?
É isso mesmo que eu quero. Muita risada. O
pessoal do Rio ficou chateado porque andei falando de teatro carioquês. Digo isso por causa de um
tipo de tendência que têm os diretores de lá, de
fazerem de Nelson Rodrigues uma comédia de
costumes. Do Nelson Rodrigues que tenta puxar
pelos arquétipos, você ri o tempo todo. Mas é
outro tipo de riso. Um riso tenso, com você no
escuro. Dràcula è um riso mais fácil. Quis brincar
comigo depois que vim da índia..De repente,
percebi que fiz uma brincadeira que se está tornando um espetáculo polêmico. Está se tornando
uma obra de arte. A platéia tem reagido muito

que

o

consumismo

bem. O público jovem em especial. O Heavy Metal
(história em quadrinhos) tem uma certa sofisticaçào. Não è bobagem por bobagem. Apesar de usar
uma certa gratuidade, é pop. no sentido de popular, ao se comunicar com a massa, mas com certo
refinamento.
Como o senhor avalia a critica que vê a peça como
"um mero exercício de improvisações"?
Acho que essa critica da Barbara Heliodora está
certa. Na minha maneira cubista de ver as coisas,
ela é importante. É como uma guardiã de museu.
Acho fundamental que existam pessoas que guardem os legados do passado. Mas ela não me
considera, porque não está aberta. Essa coisa do
exercido de improvisações é influência de um
teatro feito no Japão, o lshinha. que ç um teatro
de constetação, è pura contracultura. E feito com
histórias banais, que nem as histórias em quadrinhos. No Japão, esse tipo de trabalho não tem
reconhecimento. Ninguém vai ver, porque não é a
cultura oficial. Eu acho maravilhoso, porque ele
desestrutura o velho teatro cartesiano c nos destroços procura outros poemas.
O problema central da peça seria a falta de um
tema, de uma costura entre os dois atos, o primeiro,
"O retorno", e o segundo. "A ascensão". O senhor
concorda?
Um ato é corruptela do outro. Só que é também é
um prolongamento do outro. Conto uma história
tradicional, mais ou menos adaptada, vamos assim dizer, ao Mercosul. Dai a pouco, pego essa
mesma personagem e transformo no que nossa
sociedade faz com ela. Entra a mensagem política.
Se ficasse só na primeira parte, não se chegaria a
nada. Ficaria só a personagem. Eu levo essa personagem a conseqüências funestas (na peça, Antunes
faz referências ao totalitarismo nazista). Mas mesmo assim, é um jogo. não fico mostrando um
documentário sobre campos de concentração. Faço história em quadrinhos e o engraçado è que
virou polêmico.
Seu trabalho foi sempre reflexivo. Houve uma
ruptura com a entrada da linguagem pop?
Cada espetáculo meu é diferente do outro. Sem-

è

tudo,

ter

sucesso

pre há rupturas. Há pouco tempo, fiz Veredas da
salvação. Isso não quer dizer que não vá fazer
Tchecov. Sabe como vai ser? Uma mesa e duas
cadeiras. E ai preciso preparar atores. Mas será
que leremos capacidade de pôr dois atores que não
sejam canastrões? Drama hoje no Brasil, além da
densidade buscada num bom texto, são aquelas
vozes empostadas para impressionar o público.
Acaba-se forjando um falso drama. Eu quero ver o
puro, genuíno, que você vê em filmes eslavos. As
pessoas interpretam sem fazer caretas ou gestos.
Você pega o pessoal de televisão, você pode tirar o
som, porque se nota quem está falando pelo gesto.
Faz careta e gesto.
O maior problema na formação de novas gerações
de atores teatrais é a ânsia de fazer sucesso na
televisão?
De um lado sim. porque faltam formaçao e
informação corretas. Hoje em dia pensam que o
consumismo é tudo. Ter sucesso é tudo. O sucesso,
na verdade do homem, è a sua individualização. E
viver a sua vida.
Parece que, depois de tantos anos de acirrada luta
contra a televisão, o senhor estaria agora se rendendo às evidências do domkio televisivo, como andou
declarando recentemente. Como começon essa modança?
É uma realidade contra a qual não posso lutar.
Atualmente, quando faço os laboratórios estilo
Actor*s Studio, busco uma interpretação natural,
para que os atores possam dar depois um salto
para fazer coisas reais. A naturalidade é a vida
como ela é. A realidade é a seleção desse cotidiano.
Reconheço que agora quero que os atores saiam
daqui preparados para fazer, muito bem. televisão,
cinema e teatro.
A perda, para a televisão, do ator Luiz Mello,
protagonista da companhia por 10 anos, e a morte
de Yan Christian têm alguma ligação com esse
processo de flexibilização das concepções que o
senhor está vivendo?
Poderiam ter. Quando o Mello estava aqui havia
uma certa hierarquia. Agora não existe mais. são
todos iguais. Mas acho que o mais fundamental
mesmo foi essa minha viagem à índia, que provo-
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cou esse afastamento de não acreditar mais nos
icones.
Numa retrospectiva de seu trabalho, que peças
teriam sido concebidas e realizadas com plena satisfação ?
Todas as minhas peças corresponderam ao tipo
de necessidade espiritual que estava vivendo nadas que realizei
quele momento. Só de uma peça,
horrível. Foi a
foi
no CPT. não gosto, acho que
não fazemos
nós
Aqui
Silva.
montagem de Xica da
individuade
fazemos
processo
produção teatral,
e renascimorte
de
forma
é
uma
çào. Cada peça
mento.
O chamado "casamento" com o cenógrafo
J.C.Serroni tem folêgo para muitas outras pare*rias. Quais seriam elas? O que o senhor anda
engendrando?
A melhor qualidade do Serroni é a dedicação. Ele
não é profissional. Ele tem a paixão do amador. A
de ser um
gente sonha junto, somado ao fato
trabalhador. Ê leal ao trabalho. Os outros são
apenas profissionais, não estão a fim do autodesenvolvimento. Eu queria fazer Os Sertões, mas o
Zé Celso diz que vai montar. Duas montagens
sobre o mesmo tema geram muita fofoca e comparações. Não quero isso. Penso em outros espetáculos. Talvez refazer Nelson Rodrigues, talvez Tchecov. Mas ai preciso preparar atores.
O senhor acredita que a fala em cena feita só de
"fooerooi",
sons, como é o caso do uso da criação do
desperta o público para algum tipo de mágica da
encenação ?
Produz reações interessantes. No Dràcula, quando as meninas começam com aquela linguagem
prè-escrita e arcaica, hà um som que provoca
coisa que aconperturbações poéticas. Ê a mesma
tecia com os grandes pintores, que criavam obras
Não
que fascinavam e as pessoas não gostavam.
adianta provar a verdade de um novo paradigma.
Para ele se realizar, è necessário não somente que
você fale dele, mas que morram os defensores do
velho paradigma. Ê difícil fazer teatro. Ele tem
teatro por
que trazer alguma experiência. Faço
uma necessidade espiritual.

JORNAL DO BRASIL

TE

DOMINGO,

Funcionários que trabalham em serviços de apoio à 23a Bienal de São Paulo, que abre hoje, comentam obras que
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estão em exposição

A faxineira Eliane gosta da casa de Scooclieon Jheon. Clóvis
protesta contra desperdício de tênis e Carlos admira Jorarsaa

A

arte

sob

um

olhar

sem
pretensão

MA RI LI RIBEIRO
são PAULO — Uma casinha em ma"com um
deira
jeito todo diferente",
conio diz a faxineira Eliane Martins,
"um
japonês", foi o que
que a atribui a
mais a cativou entre uma e outra varrida dos imensos corredores do pavilhão
térreo da 23a Bienal Internacional de
São Paulo, que abre para o grande público a partir de hoje. Contratada pela
empresa Alternativa Assessoria de
Eventos. Eliane. de 29 anos. mãe de três
filhos, cursou só até a quinta série primária e nunca tinha visto de perto uma
mostra de artes plásticas. Está surpresa,
"coisas interessantes c
espantada pelas
esquisitas" que andou vendo enquanto
trabalhava. Garante que gostaria de levar seus filhos para ver tudo aquilo.
A "casinha do japonês" que Eliane
tanto gostou, até porque não dispõe de
uma própria, na realidade é de um coreano, o artista Soocheon Jheon, que
integra o grupo de asiáticos na mostra
Universalis. dedicada aos novos talentos. instalada no térreo do prédio da
Bienal no Parque do Ibirapuera. O trabalho de Jheon, que fez sucesso na Bienal de Veneza do ano passado, concentra sua energia na relatividade da vida.
Ali ele montou uma construção em madeira maciça em estilo oriental sobre um
jardim de areia repleto de latas de aluminio amassadas de refrigerantes e cervejas. "Em vez de tentar aumentar a

tensão discordante entre conflitos,
Jheon. tenta diminuir essa tensão", analisam os especialistas de seu trabalho,
enquanto a faxineira Eliane se limita a
achar a casinha bonita.
Os olhares que repousam sobre uma
mostra de arte esparramada por mais de
33 mil metros quadrados de área são
sempre inusitados e inesperados. Essa é
a essência ou a alma da arte ao pretender atingir de alguma forma a todos. O
vigilante da empresa Protege, Paulo
Maria de Oliveira Filho, 25 anos e
quarto ano primário, encarregado de
controlar a entrada no Espaço Museológica da Bienal, no terceiro andar e
reservado ás salas especiais com as
obras das estrelas do evento (Picasso,
Munch, Klee, Warhol e outros), é um
exemplo da elasticidade dessa visão.
Se de um lado Oliveira Filho se encantou com os quadros do chinês Qiu
Shi-hua — enormes superfícies em
nuances de tons gelo pastel, que são um
verdadeiro convite á contemplação —,
o vigilante odiou os trabalhos do prestiTwombly. Para ele,
giado americano Cy"tem
uma lousa penna sala do artista
durada cheia de riscos redondos, que
meu filho de um ano e meio faria igual",
arrisca, com o cuidado de lembrar que é
necessário estudar para entender certas
coisas. Talvez tenha razão. O teórico da
comunicação Roland Barthes, explica
entre outras coisas num estudo sobre o

Psicanálise
Enfrentando

uma selvagem

concorrência,

os filhos de

Freud buscam novos rumos
Ao atingir 100 anos de existência, a
estranha ciência criada pelo doutor Sigmund Freud não é mais vista com o
ingênuo deslumbramento do passado.
Em crise, ou apenas em fase de crescimento. a psicanálise está revendo seus
próprios fantasmas. Mesmo porque,
diante da concorrência acirrada de novas terapias, antidepressivos, seitas,
esoterismos e magos de ocasião, ela periga parecer um caminho tortuoso demais para qualquer tipo de crescimento
"Em seus tempos
de boonu a
pessoal.
psicanálise não precisava rever seus métodos. Em tempos de crise, ela procura
os erros no passado, isso é normal",
resume Joel Birman. um psicanalista
"Não
que crê numa crise psicanalitica.
se resolve impasses profundos lendo
Lair Ribeiro. Resolve-se é a vida do
próprio Lair Ribeiro", brinca o analista
Renato Mezan. autor de Freud c o espelho da cultura. "Nunca vi florais de
Bach influírem no inconsciente, no ego
ou no id de ninguém", rebate, mostrando conhecimento teórico, a atriz Cláudia Gimenez, que traduz anos de análise
na mordacidade domingueira do programa Sai de baixa, da TV Globo.
Mas a psicanálise não tem apenas
inimigos externos. A própria prática do
analista, fechado cm seu consultório,
cara a cara com o cliente no divã. também é reavaliada. Prova disso é o lançamento de vários livros sobre a própria
história da psicanálise, desde os primordios, quando Freud tentava angariar
um ou outro adepto, até casos recentes
ocorridos no Brasil, como o do analista
Amilcar Lobo. denunciado como colaborador de torturadores durante a ditadura (ver abaixo). "Pesquisando a história da psicanálise, nota-se que muitas
práticas de consultório foram invenções. são datáveis. em suma. têm históu.

vive

ria. Não foi desde o começo, por exempio. que Freud usou o silêncio do analista. Por isso. não tem sentido imitar
práticas que não têm mais eficácia", diz
Daniel Kuppermann, que acaba de lançar Tranferèncius cruzadas — Unia liistõria da psicanálise e suas instituições.
A psicanalista Helena Besserman
Viannaf que denunciou o caso Amilcar
Lobo e resumiu a história no livro Não
conte a ninguém. a ser editado agora na
França, acha que o caso do analistatorturador se compara ao problema da
na Alemanha nazista.
psicanálise
"Quando Hitler surgiu,
analistas ditos
'arianos' aceitaram o
afastamento de
analistas judeus. Quando soube do caso
Lobo. lembrei logo dessa omissão histórica", conta Helena. Em seu livro, Daniel revê o caso Lobo para criticar a
exagerada submissão de analistas a seus
mestres, cm certas instituições.
Para muita gente, no entanto, a psicanálise vem espantando sua crise. Se
depender de grande parte do meio artistico carioca, a
não acaba.
"Faço análise psicanálise
desde os 14 anos. Fiz sete
anos com um freudiano ortodoxo. Ai,
me apareceu um câncer. Logo interpretei: a análise está me prejudicando", diz
Cláudia Gimenez, que já incorporou
completamente a linguagem psicanalitica ao seu dia-a-dia. "O analista tinha
me ajudado a mergulhar no meu mconsciente mas não soube me puxar
para cima, depois. O câncer foi a materialização do meu desequilíbrio", revê,
numa linguagem que faria corar a Edileusa da TV. Cláudia não só se analisa
até hoje. como analisa amigos: "Funciono analiticamente. Uma pessoa foi
atropelada duas vezes e eu disse: 'Qual é
a tua? Quer se suicidar?", exemplifica
seu estilo. O ator Marcos Breda analisa
a própria procura dos atores: "Nossa
matéria-prima é a estrutura psíquica, as
emoções e a memória. Minha análise
trouxe resultados práticos em minha vi-

"Compreendo

artista:
que a arte de
Twombly é uma incessante vitória sobre
a estupidez dos traços: fazer um traço
diferente... Nenhum traço parece dotado de uma direção intencional, e contudo o todo está misteriosamente ordenado".
Sem a mínima preocupação de entender ou não o que acontece á sua
volta, o montador Carlos Eduardo, de
27 anos, que largou a escola na oitava
série, gosta mesmo é dos trabalhos de
videoarte presentes com farta oferta
nesta bienal. Quando dá uma folguinha
no trabalho corre para ver o que pode.
"Tenho curiosidade, ai vou lá e se não
gosto, pergunto o que quer dizer", conta ele. Foi assim, abordando quem estava por perto, que se aproximou do artista boliviano Jorarsaa. Como conseguiu compreender o espanhol do artista,
Eduardo ficou sabendo que seus quadros a óleo, como ele mesmo conta,
"mostram
o antes, o meio e o depois de
como vai ficar o mundo com a tecnologia. Achei muito legal e vi logo que
tinha tudo a ver com as músicas do
Racionais M.C". Apaixonado por rap,
Eduardo ouve o grupo e se identifica
com a cultura rapper da periferia.
A pintura de Jorge Árias Saavedra,
ou Jorarsaa, está no segundo andar,
ocupado pelas representações do pais.
Sua pintura é definida como um trabalho relacionado com a sua realidade

a

crise

BOOM NOS
"Nos anos 70. o analista
mais esdrúxulo era o preferido. Se o cara dizia:
'Meu
analista me enrola com barbante e
me pendura de cabaça pra baixo', fazia
o maior sucesso". A brincadeira de Eric
Nepomuceno tem seu fundo de verdade.
De fato, assistiu-se nos anos 70 a uma
proliferação de linhas terapêuticas ligadas à psicanálise. Os pacientes, depois
de experimentar o psicodrama, a análise
de grupo, a terapia de casais ou o grito
primai, ia"Aà praia e contava tudo aos
era de messianismo psicaamigos.
nalitico acabou. A psicanálise sempre
será atividade de uma minoria, não tanto por razões econômicas, mas porque a

existencial. Numa linha similar, só que
mais enfática no questionamento do espaço que habitamos, estão as instalações do amazonense Roberto Evangelista, um dos brasileiros a integrar a
mostra Universalis. Ele reuniu ali pilhas
de milhares de tênis e também caixas de
sapato. O técnico de som Clóvis Rocha.
26 anos, que parou de estudar no primeiro colegial e é funcionário da empresa Tecnistal responsável pelo som ambiente da bienal, protesta, apontando,
"aquilo ali não
pode ser arte. Com
que
tanta gente precisando de calçados esse
abursdo ai com um monte de pares de
^sapato".
"O

trabalho de Evangelista politiza o
olhar da Amazônia no horizonte da
sobrevivência... Ele opera sobre a devastação das queimadas, massacres de
índios e de populações caboclas, a falência da cultura ocidental... Nós vivemos com o drama e aprendemos com a
tragédia", diz o artista e escreve o especialista Paulo Herkenhoff. no catálago
sobre a Universalis, que é vendido na
bienal. Para quem não basta o prazer
do olhar e for necessário chegar mais
perto, se aproximando dos caminhos
escolhidos pelo artista ao fazer sua escolhar e propor seu trabalho, existe ajuda, como é o caso da monitora Carla
Zaccagnini.
Aos 23 anos. formada em Artes Piás-

dos

ANOS

ticas e começando a desenvolver sua
"com
desenho e leite
própria produção,
em pó bordados com olhos vendados",
como conta, a oportunidade de trabalhar na Bienal, além de garantir um
dinheirinho extra, traz a proximidade
com o mundo que tanto admira. "Estou
realizando essa monitoria pela segunda
vez e é apaixonante o contato com artistas que tanto admiro", diz empolgada.
Nessa bienal, seu coração pulsou mais
forte com a proximidade do inglês-indiano Anish Kapoor, um trabalho
apontado como inovador e que mereceu
uma sala especial.
Devido ao peso de suas peças, Kapoor está instalado no térreo e não na
área nobre das salas especiais, onde estão os outros convidados, no terceiro
andar. Mesmo assim, é um dos pedaços
considerados mais nobres, porque permite ser visto pelo visitante de qualquer
um dos três andares, graças às enormes
passarelas criadas pelo arquiteto Oscar
Niemeyer, que projetou o pavilhão. "Os
artistas contemporâneos prestigiados
ocupam esse lugar. Nos anos anteriores
estiveram ali o alemão Joseph Beuys e o
inglês Richard Long". explica. Mas essa
deferência não foi suficiente para aplacar a ira do artista, que, durante a
montagem de suas esculturas, na quarta-feria passada, estava irritado com a
interferência de dois outros trabalhos
no seu espaço.

cem

70

média das pessoas quer bobagens: filmes bobos, livros tolos e terapias inócuas", diz o psicanalista Paulo Sternick.
O boom psicanalitico dos anos 70
causou euforia nos divãs e uma multiplicaçâo de instituições psicanaliticas
que, entre outras atividades teóricas,
são responsáveis pela formação de novos analistas. Naquela época, havia
apenas quatro instituições no Rio. três
delas fundadas nos anos 50. Em 1991,
chegou a 22 no Rio. e um pico de 52
instituições no Brasil todo. No ano passado, o número estabilizou-se em 18. no
Rio. e 38. no Brasil.
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da. Não me sinto discutindo o sexo dos
*4
anjos", diz Marcos. A cineasta Sandra
Werneck teve um exemplo caseiro de
que gente nova procura análise. Quando sua filha Maya tinha 12 anos. quis
"Ela
estava impressionada
fazer análise.
com minha Ibrma de falar, e disse que •vi
y>
eu falava coisas que ela nunca tinha
pensado. Mas dei quatro opções para
ela escolher o analista". Bruno Wainer.
35 anos. filho de Samuel Wainer, viu a
mãe. o irmão e a irmã entrarem para a
"Numa
análise. Não teve outra saida:
festa, quando encontro alguém que faz
'maçonaanálise, começa um papo de
ria', em que se usa palavras-clihês, como ego ou neurose. Mas não vejo uma
apologia da análise hoje", diz Bruno,
que faz há três anos. Novato na área.
Bruno ainda aceita outras praias terá"Hoje
há muitos caminhos.
péuticas.
Acho que o importante é a busca, seja
na análise, seja na macumbeira da esquina", diz.
Mas nem todos são apologistas do
doutor Freud. O escritor e secretário de
Intercâmbio e Projetos Especiais do Ministério da Cultura. Eric Nepomuceno
fez uma análise incipiente na adolescên"Nunca vi a
cia c depois, nunca mais.
psicanálise como panacéia para todos,
mas como instrumento para alguns",
diz Eric. O escritor e pesquisador Pedro
Nabuco. 28 anos. foi á índia este ano.
no projeto da exposição fotográfica
Frec Tibet. e ficou encantado com a
"A teoria de
forma de pensar budista:
Freud. que pouco conheço, é deste século. O budismo tem 2 mil anos de estudo
da mente. Prefiro o segundo", resume.
Por falta de dinheiro. Tizuka Yamasaki
só vai ao analista, hoje, acompanhar o
filho adotivo. Mas aproveita para rea"Como
valiar suas próprias emoções.
diretora, fiquei meio insensível, para
'enfrentar o mundo dos brancos'.
Quando fiz análise, botei pra fora meus
bichos", resume
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ESTREIA
MQMOOSIMENTIRAS • «tent* mi Itot - de
Mike Legh. Com Brenda Blethyn. Marianno
Jean- Baptiste e Timothy Spall
t> Drama. Hortense. jovem negra, decide
procurar sua verdadeira mãe. após a morte de
sua mãe adotiva. Apesar da longa separação,
surge uma relação de amor entre as duas
Inglaterra/ França/1996. Censura: 16 anos
Circuito: Estação Cinema 7 14h. 16h30.
19h. 21h30. Estação fcatai 15h40, 18h20.
21 h. Art Fashion MaII2. Art Barrashoppmg 1
16h, 18h40. 21 h20
DOCnPOOCMS — de Lúcia Murat Com Ma
risa Orth. Antônio Fagundes e Otávio Augus
to
Drama Durante o período eleitoral, uma
lornalista assume a chefia da sucursal de
Brasília da principal rede de TV do pais Vá
rios repórteres da emissora estão deixando a
TV em busca dos salários milionários das
campanhas dos políticos Brasil/1995 Cen
sura 12 anos
Circuito: Estação Botafogo 1 16h20
18h10. 20h. 21 h50
TEMPO Df MATAR - A Um» Io MH de Joel
Schumacher Com Sandra Bullock. Samuel
L Jackson e Matthew McConaughey
Drama Operário de fábrica no Mississip
pi. decide vingar-se com as próprias mãos de
dois brancos racistas que maltrataram sua
filha de de/ anos EU A/1996 Censura 14
anos
Circuito: Roxy 1, São Lui/ / Rio OlfPnce
1. Barra 3. Lcblnn I 16h. 18h40 21h20
Sáb e dom . a partir das 13h20 Odeon 13h
15h40. 18h20. 21 h Sáb e dom . a partir das
15h40 Via Parque 3. Tijuca 2. Norte Shop
ptng 2 15h30. 18h10, 20h50 Nova América
5 17h15. 20h Sáb e dom. a partir das

14h30 Madurena 2 Cenler 15h. 17H40.
jutrjü
LADO A LADO COM 0 AMOU - H Lucy M - de
Ene Schaeffer Com Sarah Jessica Parker.
Ene Schaeffer e Elle Macpherson
> Comédia romântica Lucy e Joe. dois so
litários. fazem um pacto se não encontrarem
o amor antes do complotar 30 anos eles se
jogam de uma ponte Mas o destino acaba
mudando seus planos. EUA/1995 Censura
12 anos
Circuito: Star Copacabana 14h40. 16h30.
18H20, 20h10. 22h Bruni Tijuco 15h,
16H50, 18h40. 20h30 Art Casashopping I
15h40. 17h30. 19h20. 21h10 Ari Barras
hoppmg 2 15h. 17h. 19h. 21 h
REAÇÃO EM CADEIA • Chain rtactlon - de An
drew Davis Com Keanu Reeves. Morgan
Freoman e Rachel Weisz
Ação Eddie e íi cientista Lily estão pres
tes a descobrir um substituto para o petróleo,
quando seu laboratório é sabotado e elese são
envolvidos numa trama de assassinatos es
pionagens EUA/1996 Censura 12 anos
Circuito: Roxy 2 15h40. 17h40 19h40
21h40 Sáb e dom . a partir das 13h40 Rio
Sul / 14h 16h. 18h. 20h. 22h Barra 5 16h
18h 20h. 22h Sáb e dom . a partir das 14h
Palácio I 13h30. 15h30. 17h30. 19h30.
21H30 S.lb o dom. a partir das 15h30 Via
Parque 6 Ilha P/aza 2 15h15.17h15. 19h15
21 h 15 Ti/uca I. Madurara Shopping I
15h30 17h30. 19h30 21h30 Sáb «dom a
partir das 13h30 Nova America 2 16h30
18h30. 20h30 Sáb e dom. a partir das
14h30 Niterói. Top Cine Santa Crul 15h
1 7h, 19h 21 h
de John
INESQUECÍVEL - Unlofgtltable
Dahl Com Ray Liotta Linda Fiorentmo e
Peter Coyote
Drama Médico vive enorme pesadelo
quando a mulher e friamente assassinada
EUA'1996 Censura 12 anos
Circuito: Roxy 3. Rio Oft Pnce 2 Via Par
que t. Barra 4 15h. 17h10 19h20. 21h30
Nova América 4 15h40. 18h. 20h20 Madu
teira Shopping 3 16h40. 18h50. 21 h Sáb e
dom . a partir das 14h30 Art Plaza J 14h30
16h40. 1 8h50 21 h

"Um filme que honra seu tema.
respeita o espectador o
engrandece o cinema
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Esportes
IA HISTORIA DE UM AMOR MALDITOl
Um filme de Walter Lima JR. I
Com Patricia Pillar, Murilo Benicio, I
Karina Barum I
Produgao do Jotfre RodriQues I
Distnbui^ao Riofilme I
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no sou
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Drama. Após o suicídio da mãe, Lucy. de
10 tinos. viaja para a Itália <j fim ue itjonuuntrar os amigos da família, mas sua inocência
desperta uma onda de sensualidade. Itália/
lnglaterra/França/1996. Censura: 16 anos
Circuito: Estação Botafogo 3: 15h20.
17h30. 1 9h40. 21H50. Cine Arte UFF
16h50. 19h. 21 h10 Art Fashion Mall 1
14h50.17H05.19h30. 21h50
TIETA DO A0MSTI — de Carlos Diegues. Com
Sônia Braga, Marilia Pôra e Chico Anysio
l' Romance. Antonieta, a Tieta, volta a Santana 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: Cândido Mendes 16h40, 19h10.
21 h40 Estação Museu da República 20h30
Estação Paço 13h
0S IRMÃOS MCMULLEM • Th* broHim McMulwi
— de Edward Burns. Com Shari Albert, Ma
xime Bahns e Catharme Boltz
Comédia Os irmãos Jack, Patrick e Barry.
por ocasião da morte do pai, voltam á casa
onde passaram a infância EUA/1995 Cen
sura: 14 anos *?*
Circuito: Novo Jóia 15h. 17h. 19h. 21 h
FENÔMENO • Phtnonwnon — de Jon Turtel
taub Com John Travolta. Kyra Sedgwick e
Robert Duvall
Drama No dia de seu aniversário. George
Malley. um homem comum, vé uma luz no
céu que vai lhe trazer poderes paranormais e
transformar sua vida para sempre EUA/1996
Censura livre ??
Circuito: Copacabana. São Luiz 2. Rio Sul
2. Barra 2. Leblon 2 14h30. 16h50, 19h10
21 h30 Palácio 2 13h30. 15h50, 18h10.
20h30 Sáb e dom. a partir das 15h50 Via
Parque 4 16h20. 18h40. 21 h Sáb e dom . a
partir das 14h Carioca 16h20. 18h40. 21 h
Nova América 3 15h15. 17h45, 20h15 Sáb
e dom . a partir das 1 7h45 Niterói Shopping
2 14h20. 16h30 18h40. 20h50
UM CASO D( AMOfl - Th» um Of IM de Kevin
Dowling e Geoff Burton Com Jack Thomp
son. Russel Crowe e Deborah Kennedy
Comédia Harry Mitchel é um pai que
busca a felicidade do filho, encorajando o
rapaz a encontrar seu par ideal, não imporlando que este seja gay Austrália/1 994
Censura 14 anos ??
Circuito: Art Barrashoppmg 5 15h50.
17h50. 19h50. 21h50
0 M0N0E E A FILHA DO CAMAKO - d» Wat
ter Lima Jr Com Murilo Benício. Karina Ba
run. Patrícia Pillar e Paul Dillon
Romance Nos arredores de um mosteiro
alemão em 1701. um jovem franciscano se
confronta com os limites dos desejos huma
nos e da fé EUA/Brasil/1994 Censura 14
anos ? ?
Circuito: Cmc Gávea 14h30 16h10.
18h20 20h. 21 h50
0 PMOFESSOfl ALOMADO • Th* nutty profMtor
— de Tom Shadyac Com Eddie Murphy.
Jada Pinketl e James Coburn
Comédia Sherman Klump é um professor
universitário inseguro pesando 180 quilos
mas de um dia pnra o outro, se transforma
num Casanova irresistível EUA/1996 Cen
sura livre ??
Circuito: Condor Copacabana. Largo do
Machado I 14h30 16h20. 18h10 20h
21 h50 Metro Boavista 13h30. 15h20.
1 7h 1 0. 1 9h. 20h50 Rio Sul 3 13h50.
15h40 17h30 19h20 21 hl0 Via Parque 2
15h30 1 7h20. 19h10. 21 h Sáb e dom . a
partir das 13h40 Star Campo Grande 2
15h30 1 7h20. 19h10. 21 h America. Madu
teira Shopping 4. Norte Shopping 1 Ilha
Pb/a t 16h 17h50. 19h40. 21h30 Sáb e
dom a partir das 14h10 Icarai 16h 17h50.
19h40. 21 h30 Barra 1 16h20. 18h10. 20h
?1h50 Sáb o dom . a partir das 14h30 Nova
America I 16h45. 18h45. 20h45 Sab e
dom a partir das 14h45 Madureira I
15h50 1 7h40 19h30 21h20 Sáb o dom. a
partir das 14h
A ROCHA ¦ Th* rock de Michael Bay Com
Sean Connery, Nicolas Cagee Ed Harns
Ação Grupo de militantes insatisfeitos
com o tratamento do governo americano to
ma conta da desativada prisão do Alcatraz e
éiponta mísseis para a cidade de São Francis
co Um agente do FBI e um presidiário so
juntam para desarmar esse plano EUA 1995
Censura 14 anos
Circuito: Largo do Machado 2 14h, 16h30
19h 21 h30 Rio Sul 4 13h50 16h20
18h50 21 h20 Sab e dom a partir das
16h20
INDEPENDCNCE 0AY - Ind^MndMto* tfay de
Roland Emmench Com Will Smith Bill Pull
man e Margaret Colin
Ficção científica O veráo americano e
obstruído pela passagem de gigantescas na
ves alienígenas Os visitantes bombardeiam
as principais metrópoles do planeta e uma
equipe parte para o contra ataque EUA
1995 Censura livre
Circuito Niterói Shopping I 15h20
17h50. 20h20 Via Parque 5 Madureira
Shopping 2 15h30 18h10 ?0h50
de Charles
QUEIMA DE ARQUIVO • Em
Russell Com Arnold Schwarzenegget. Va
nessa Williams e James Caan
Ação John Kruger trabalha no serviço de
proteção a testemunhas e faz qualquer coisa
para mante Ias em segurança EUA/1996
Censura Manos ??
Circuito Art Casashoppmg 3 17h 19h
21 h Sáb e dom . a partir das 15h Art Madu
tetra 2 15h 1 7h 19h. 21 h
STMPTSAM • SM*mm de Andrew Berg
man Com Demi Moore Burt Reynolds e
Armand Assante
Comedia Uma e* funcionaria do FBI
Enn Grant. aceita um emprego de stnpper
numa boato, para que possa recuperar a eus
tódia da filha Mas ela acaba se envolvendo
numa trama criminosa ao conhecer um sena
dor EUA/1996 Censuia 14 anos

Circuito: Art Copacabana. 15H30, 17h40,
Ibh50. 22n. Star Ipanema ldhJU, lfc>h4Ü.
17h50, 20h, 22h10. Estação Paissandú:
15h10. 17H20, 19h30. 21h40 Pathi: 12hZ0.
14h30. 16h40, 18h50. 21 h Sáb. e dOm . »
partir das 14h30. Paratodos. Star Campo
Grande 1. Windsor. Star São Gonçalo: 16h,
17h. 19h, 21 h. Art Tijuca: 14h30. 16h50,
19h10, 21h30 Art Norteshopping V. 15h,
17h10. 19h20, 21h30. Art Fashion Mall 3:
15h. 17h20. 19h40. 22h Art Barrashoppm§
3 15h15, 17h30. 19h45. 22h. Art Fashion
Mall 4. 16h20, 18h40. 21 h. Art Casashop^
ping 2:17h10.19h20. 21 h30. Sáb. a dom., a
partir das 15h. Art Madureira /: 14h30,
16h40. 18h50. 21 h. Art Barrashoppmg 4:
14h45. 1 7h. 19h1 5. 21h30. Art MH»k
16h40.18h50. 21 h. Sáb. e dom., a partir das
14h30 Art Norteshopping 2. Art Plaza 2
14h30. 16h40. 18h50. 21 h. Art Batrashopping 4 14h45.17h. 19h15. 21h30
"
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Ray Muller.
L> Documentário. História da cineasta oficial
de Hitler. Alemanha/Bélgica/Inglaterra/
1993 Censura-10 anos ????
Circuito: Estação Museu da República-.
17h10
CELULÓIDE KCMTO - CMyEoM ctoMl - de
Rob Epstein e Jeffrey Friedman
¦ Documentário Filme que revela o olhar
de Hollywood para a homossexualidade através de trechos de mais de cem clássicos
EUA/1995 Censura: 12 anos. ???
Circuito: Estação Paço. 15h30
TRAINSPOTTINQ • SEM LIMITES - de Danny
Boyle Com Ewan McGregor. Ewen Bremmer
e Jonny Lee Miller
Drama A história de um grupo de amigos
viciados em heroina Inglaterra/1996 Censura: 18 anos ???
Circuito: Estação Paço 17h20
MISTÉRIOS IKCADOS • U contaMiOMl — de
Robert Lepage Com Lothaire Bluteau. Patrick Goyette e Jean-Louis Millette
Susponse Depois de três anos na China,
Piere volta a Quebec para o funeral do pai
França/1995 Censura 14 anos ??
Circuito: Estação Museu da República
15h20
'
QUANTANAMERA • OyMUwiwr» - de Tomás
Gutiérrez Alea e Juan Carlos Tabia Com
Carlos Cruz. Mirtha Ibbara e 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: Cmeclube Lauta Alvim. 17h, 19h.
21 h Estação Botafogo 2 14h40, 16h30.
18h20. 20h10. 22h Estação Paço 19h
D CORCUNDA DE NOTRIDAME • Th* (wMkksck
ol Notra Dtm — desenho dos Estúdios Disney
Romance Rapaz feio e corcunda, criado
por um juiz perverso, decide sair do campanário da Catedral de Notre Dame, onde vivia
escondido, e conhece uma bela cigana Baseado no romance de Victor Hugo Censura
livre
Circuito: Cândido Mendes 15h Rio Sul 4,
Carioca 14h30 Via Parque 5. Madureira
Shopping 2 13h40 Nova América 3 15h30
Icarai 14h f versões dubladas cm todos os
cinemas)
EXTRA
SESSiO CRIANÇA — Babe. o potqutnho atrapalhado (Babe), de Chns Nooman Voz de
Civistino Cavanaugh e Danny Mann (exibiçáo em vídeo)
Fábula Um porquinho que mora numa
fazenda não se conforma com seu destino (a
panela) e tenta se tornar um cão-pastor AusGrátis
trália/1995 Censura livre
Circuito: Centro Cultural Banco do Brasil
hoio. ás 10h30
MOSTRA
SEMANA DO CINEMA OREOO - Rembetiko
(Rembetiko}. de Costas Ferns Com Sottrid
Leonardou o Nikos Kalogeropoulos (logendas em espanhol)
A história do uma cantora do rembetiko.
desde o seu nascimento em 1917. até sua
morte em Athenas em 1955 Grécia/1983
Circuito: Cinemateca do MAM hoje. ás
16h30
SEMANA DO CINEMA OREOO - Os preguiçosos
do vale leitil II tembehdes tis dons kiladas).
do Nikos Panayotopoulos Com Olga Karla
tos e Yoigos Dialngmeros (legendas em es
panhol)
Família burguesa recebe herança não precisando mais trabalhar, mas aos poucos seus
membros assumem o ócio como filosofia de
vida Baseado em Albert Cossory Grécia/
1978
Circuito Cinemateca do MAM hoje. ás
18h30
SEMANA 00 CINEMA OREOO — Vindo da neve
(Apto Htont). do Sotoris Gontsas Com Ge
rassimos Skiadaiessis e Vassilis Elofthoriatíis
(legendas em espanhol)
A jornada de três refugiados, membros da
minoria grega da Albânia, e seus primeiros
contatos com a sociedade grega Grécia/
1993
Circuito Cinemateca do MAM hoje. ás
20MJ0
COMÉDIAS DA NOVA ALEMANHA Hoje. ás
16h30 Deus te guarde, companheiro, do
Manfred Stelzer Às 18h30 Go. trabi. go. de
PeterTimm Complemento Dois a um (filmes
com legendas em espanhol)
Circuito: Centio Cultural Banco do Brasil

? ? ?CINEMA É A MAIOR DIVERSÃO*

NA TRADIÇÃO Dl GHOSr ,FENÔMENO
E O MAIÓR SUCESSO DO VERÃO!
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, O JORNAL DO BRASIL

SHOPPINGS
MT BMMSHOPMNO - (Av. das Américas,
4.666/Lj. N — 431-9009). Sala 1 (221
lugares): Segredos e mentiras: 16h. 18h40.
21 h20. Sala 2 (204 lugares): Lado a lado
com o amor: 15h, 17h, 19h. 21 h. Sala 3
(357 lugares): Striptease: 15h15. 17h30
19h45. 22h. Sala 4 (252 lugares): Striptease: 14h45. 17h. 19h15. 21h30. Sala 5
(186 lugares): Um caso de amor: 15h50.
17h50,19h50. 21h50.
MT CAIAMOPPIM - (Av. Alnon Sena.
2.150 — 325-0746). Sala 1 (222 lugares):
Lado a lado com o amor: 15h40. 17h30.
1 9h20. 21 h10. Sala 2 (667 lugares):
Striptease: 17h10, 19h20. 21h30 SAb e
dom., a partir das 15h. Sala 3 (470 lugares): Queima de arquivo: 17h, 19h. 21h.
Sáb e dom., a partir das 15h
MT FMMION MAU - (Estrada da Gávea.
899 — 322-1258). Sala 1 (164 lugares)
Beleza roubada 14h50. 17h05. 19h30.
21h50. Sala 2 (356 lugares) Segredos e
mentiras 16h. 18h40. 21h20 Sala 3 (325
lugares): Striptease 15h. 17h20, 19h40.
22h Sala 4 (192 lugares) Striptease
16h20. 18h40. 21 h
mt NmrnsHOPPiNO - <av Suburbana
5 332/piso G — 595-8337) Sala 1 (240
lugares) Striptease 15h. 17h10. 19h20
21h30 Sala 2 (240 lugares) Striptease
14h30.16h40, 18h50. 21 h
BARRA — (Av das Américas, 4 666 — 325
6487) Sala 1 (270 lugares) O professor
aloprado 16h20. 18h10. 20h. 21h50 Sàb
e dom . a partir das 14h30 Sala 2 (296
lugares) Fenômeno 14h30, 16h50.
19h10. 21h30 Sala 3 (138 lugares) Tem¦
po de matar: 16h, 18h40, 21h20 Sáb e
dom , a partir das 13h20 Sala 4 (130
lugares) Inesquecível 15h. 17h10, 19h20,
21h30. Sala 5 (152 lugares) Reação cm
cadeia 16h, 18h, 20h, 22h. Sáb e dom . a
partir das 14h
CINK QÀVKA — (Rua Marquês de São Vi
cente. 52 — 274 4532 450 lugares) O
monge e a filha do carrasco 14h30. 16h10.
18h20. 20h. 21h50
ILHA PiAZA — (Av Maestro Paulo e Silva
400/158 - 462 3413) Sala 1 (255 luga
res) O professor aloprado 16h. 17h50.
19h40. 21h30 Sáb e dom a partir das
14h10 Sala 2 (255 lugares) Reação em
cadeia 15h15.17h15, 19h15. 21 hl 5
MADUREI RA 5HOPPIMO (Estrada do Po.
488-1441) Sala 1
tela. 222/Ui 301
(159 lugares): Reação em cadeia 15h30.
17h30. 19h30 21 h30 Sáb o dom . a partir
das 13h30 Sala 2 (161 lugares) O cor
cunda de Notre Dame 13h40 (dublado)
Independence day 15h30. 18h10. 20h50
Solo 3 (191 lugares) Inesquecível 16h40.
18h50. 21 h Sab e dom a partir das
14h30 Sala 4 (191 lugaros) O professor
aloprado 16h. 17h50 191.40 21 h30 Sàb
e dom . a partir das 14h10
NOHTISHOPPINO-IAv Suburbana. 5 474
- 592 9430) Sala 1 (240 lugares) O
professor aloprado 16h, 17h50, 19h40.
21h30 Sáb o dom. a partir das 14h10
Solo 2 (240 lugares) Tempo de matar
15h30. 18h10. 20M50
NOVA AMÉRICA (Av Automóvel Clube,
126) Solo 1 (261 lugares) O professor
aloprado 16h45. 18M45. 20h45 Sáb e
dom a partir das 14h45 Solo 2 (240
lugares) Reação cm cadeia 16b30. 18h30.
20h30 Sáb e dom. a partir das 14h30
Solo 3 (260 lugares) O corcunda de Notrv
Dame 15h30 (dublado) Fenômeno
17h45. 20h15 Sala 4 (185 lugares) Ines
quecivel 15h40. 18h. 20h20 Sala 5 (261
lugares) Tempo de matar 17h15 20h
Sáb e dom . a partir das 14h30
RIO OFF-PRICE (Ru.i General Sevenano.
¦J7/LI 154
295 7990) Saio 1 (205
lugares) Tempo de matar 16h. 18h40.
21h20 Sáb e dom. a partir das 13h20
Solo 2 (163 lugares) Inesquecível 15b.
7h10 19h20 211.30
RIO SUL— (Rua Lauro Muller. 116/Lj 401
542 1098) Solo 1 (160 lugares) Rea¦
ção em cadeia 14h, 16h. 18h, 20h 22h
Saio 2 (209 lugares) Fenômeno 14h30,
16h50. 19h10. 21 h30 Solo 3 (151 luga
res) O professor aloprado 13h50. 15h40.
17M30. 19h20 21b10 Sola 4 (156 luga
res) O corcunda de Notre Dame 14h30
(dublado) A rocha 16h20. 18h50. 211.20
VIA PARQUE (Av AyMon Senna 3 000 —
385 0264) Sala 1 (290 lugaros) Ines•
quecivel 15b. 17h10. 19h20, 21h30 Sola
(340 lugares) O professor aloprado
15h30. 1 7h20. 19h10. 21 h Sáb e dom . a
partir das 13h40 Solo 3 (340 lugaros)
Tempo de matar 15h30. 18b10. 20M50
Solo 4 (340 lugares) Fenômeno 16h20.
18h40, 21 h Sáb o dom . a partir das 14b
Sala 5 (340 lugares) O corcunda de Notre
Dame 13h40 (dublndo) Independence

PERTO DE VOCE
dar 15h30, 18h10. 20hS0. Sala 6 (340
lugares): Reação em cadeia: 15h15,17h15,
19h15, 21h15.
COPACABANA
MT COPACABANA - (Av.— N.S. Copacabana. 759 — 235-4895 836 lugares):
Striptease: 15h30.17h40.19h50. 22h
CONDO* COPACABANA - (Rua— Figueiredo
Magalhães, 286 — 255-2610 1.043 lugares): O professor aloprado: 14h30,
16h20,18h10. 20h. 21h50.
COPACABANA - (Av N.S. Copacabana.
801 — 235-3336 — 712 lugares): Fenómeno 14h30.16h50.19N10. 21h30.
otaçAo CINDIA 1 — (Av. Prado Júnior.
281 — 541-2189 — 403 lugares): Segredos e mentiras 14h. 16h30. 19b, 21h30
NOVO JÓIA — (Av. N.S Copacabana. 680 —
95 lugares): Os irmãos McMulIen 15h.
17h, 19h, 21 h
ROXY — (Av. N S Copacabana. 945 —
236-6245) Sala 1 (400 lugares) Tempo
de matar: 16h, 18h40. 21 h20 Sáb e dom .
a partir das 13h20 Sala 2 (400 lugares)
Reação em cadeia 15h40. 17h40, 19h40.
21h40 Sáb e dom . a partir das 13h40
Sala 3 (300 lugares) Inesquecível 15h.
17h10. 19h20. 21 h30
STAR-COPACABANA - (R ua Barata Ribeiro.
502/C — 256 4588 411 lugares) Lado
a lado com o amor 14h40. 16h30 18b20.
20h10. 22h
IPANEMA/LEBLON
CÂNDIDO MINDCS — (Rua Joana Angélica.
63-267-7295— 99 lugares) O corcun
da de Notre Dame 15b (dublado) Tieta do
Agieste 16h40 19h10, 21h40
CINECLUBE LAURA ALVIM — (Av V.eira
Souto. 176 — 267 1647 — 77 lugares)
Guantanamera 17b, 19h, 21b
UEBION
(Av Ataulfo de Paiva. 391
239 5048) Sola 1 (714 lugares) Tempo
de matar 16h. 18h40 21h20 Sáb e dom
a partir das 13M20 Solo 2 (300 lugares)
Fenômeno 14h30, 16h50. 19b 10 21h30
STAR IPANEMA (Rua Viscondo do PirajA,
371 — 521 4690 41? lugares) Strip
tease 13h30. 151.40, 17hü0 20h. 22MO

ELEIÇÕES,

TIJUCA
AMtRICA — (Rua Conde de Bonfim, 334 —
264-4246 — 956 lugares): O professor
aloprado 16b. 17h50. 19h40. 21h30. Sáb
e dom., a partir das 14h10.
ART TIJUCA — (Rua Conde de Bonlim. 406
— 254-9578 — 1 475 lugares): Striptease:
14h30.16h50. 19h10. 21h30.
BRUNI TIJUCA — (Rua Conde de Bonfim.
370 — 254-8975 — 459 lugares): Lado a
lado com o amor 15h, 16h50, 18h40,
20h30
CARIOCA — (Rua Conde de Bonfim. 338 —
228-8178 — 1.119 lugares) O corcunda
de Notre Dame 14h30 (dublado) Fenómeno 16b20. 18h40. 21 h
TIJUCA — (Rua Conde de Bonfim. 422 —
264-5246) Sala 1 (430 lugares) fíeaçáo
em cadeia 15h30. 17h30. 19h30. 21h30
Sáb o dom. a partir das 13h30. Sala 2
(391 lugares) Tempo de matar 15h30.
18b10 20b50
MEIER
ART MÉIER
(Rua Silva Rabelo. 20 —
595 5514
845 lugares) Striptease
16h40 18h50. 21 h Sáb e dom. a partir
das14h30
PARATODOS — (Rua Arquias Cordeiro. 350
281 3628 — 830 lugares) Striptease
15b. 1 7h. 19h. 21b

BOTAFOGO
ESTAÇÃO BOTAFOGO (Rua Voluntários da
Pátria, 88 286 6843» Sala 1 (2R0 lu
gares) Doces poderes 16h20 18h10. 20b
21b50 Solo 2 (40 lugares) Guantanamc
ra 14h40. 16h30 181.20,201.10 22h SnIo 3 (60 lugares) Beleza roubada 15t>20
1 7h30. 19h40. 21h50
"
CATETE/FLAMENGO
E8TAÇÍ0 MUSEU DA REPÚBLICA - (Rua do
Catete, 153 — 557 5477 — 89 lugares)
Mistérios e pecados 15h20 Leni Riefens
tahl a deusa imperfeita 17h10 Tieta do
Agreste 20h30
ESTAÇiO PAISSANDU — (Rua Sonador Ver
gueiro. 35 — 265 4653 — 450 lugaros)
Striptease 15h10. 17b20. 19h30, 21b40
LARGO DO MACHADO - (Largo do Machàdo 29 — 205 6842) Solo 1 (835 luoii
res) O professor aloprado 14b30. 16b20
18b 10. 20b. 21 h50 Sala 2 (419 lugares)
A tocha 14h. 16h30. 19h 21b30
SÂO LUIZ — (Rua do Catete, 307 285
2296) Sala 1 (455 lugares) Tempo de
matar 16b. 18M40. 21h20 Sáb e dom a
partir das 13h20 Sala 2 (499 lugares)
Fenômeno 14h30. 16h50. 19h10 21h30
CENTRO
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL
(Rua 1 de Março. 66 216 0237 99
lugares) Ver Entra
CINEMATECA DO MAM - (Av Infanta Dom
Henrique. 85 210 2188 180 lugaros)
Ver Mostra
ESTAÇiO PAÇO - (Praça 1 5 de Novombro
48 64 lugares) Tieta do Agreste 1 3b
Celulóide secreto 15H30 Tramspottint)
Sem limites 17h20 Guantanamera 19b
METRO BOAVISTA (Rua do Passeio 62
240 1291 — 952 lugares) O professor
aloprado 13h30 15h20 17h10. 19lv
20hü0
ODEOM - (Praça Mahatma Gandhi. 2
220 3835 — 951 lugares) Tempo de ma
tar 13h. 15h40. 18h20, 21 h Sáb o dom. a
partir das 15h40
PALÁCIO — (Rua do Passeio. 40 — 240
6541) Sala 1 (1 001 lugares) Reação em
cadeia 15h30 17h30. 19ti30 21h30 Saio
Capacidade 150 lugares Dom. as 21b
Couvert a RS 10 e consumação a RS 8
Show do grupo vocal e instrumental
ORQUESTRA TUPY Cordão do Bola Preta
Avenida Tre/o de Maio 13, 3 (240 8099)
Dom . a partir das 20h RS 3 (dama) o RS 5
(cavalheiros)
TERRA MOLHADA Ritmo Fstrada do Joá
256. Sáo Conrado (322 1021) Dom as
21b Couvert a Rs 15 e consumação a RS
6
A banda que toca sucessos dos Bca
tles

ESTREIA
Circo Voador
DOMINOUEIRA VOADORA
Arcos das Lapa. s/n" (221 0405) Dom ás
21b RS 10
Com o Orquestra Tabajara o participa
çáo especial da Cia Aérea de Dança
ACORM ¦ CANTE - Rio Jau Club Rua
Gustavo Sampaio. s/nn. Lemo (541 -9046)

NAS

2 (304 lugares): Fenômeno: 15h50,18h10.
20h30.
PATHÉ — (Praça Floriano. 45 — 220-3135
— 671 lugares) Striptease: 14h30. 16h40,
18h50. 21 h

ÚLTIMOS DIAS~
ELBA RAMALHO — Canecào. Av Venceslau

VOTE

NO

MADUREIRA/JACAREPAGUA
ART MADUREIRA
(Shopping Center do
Maduroira
390 1827) Solo 1 (1 025
lugares) Striptease 14h30. 16h40 18h50
21b Solo 2 (288 lugares) Queima de arquivo 15b, 1 7h, 19b. 21 h
MADURIIRA (Rua Dagmar do Fonseca. 54
— 450 1338) Sala 1 (586 lugares) O
professor aloprado 15h50. 17h40, 19h30,
21h20 Sáb e dom . a partir das 14h Sala
2 (739 lugaros) Tempo de matar 15h.
17h40. 20h20
CAMPO GRANDE
STAR CAMPOORANDE - (Rua Campo Grande. 880 413 4452) Sala 1 (320 luga
res) Striptease 15h, 17h, 19b, 21 h Sala 2
(320 lugares) O professor aloprado
15h30 17h20. 19h10. 21 h
TOP CINE SANTA CRUZ - (Rua Fel.pe Car
doso 72 205 7194 - 176 lugares) O
corcunda de Notrc Dame 13b30 Reação
cm cadeia 15b. 17b. 19h, 21 h
NITERÓI
ART PLAZA (Rua XV de Novembro. 8 —
718 6769) Sala 1 (260 lugaros) Inesquecivel 14h30. 16h4Q 18h50. 21b Sala
2 (270 lugares) Striptease 14b30. 16b40.
18h50 21b
CINK ARTE UFF - (Rua Miguel de Frias. 9
620 8080 — 528 lugares) Boleta roubada
16h50. 19b. 21 h10
CENTER - (Rua Coronel Moreira César. 265
711 6909
315 lugares) Tempo de
matar 15h. 1 7h40. 20h20
ESTAÇÃO ICARAi - (Ruo Coronel Moreira
CGsar 211/153 — 610 3132 — 171 luga
res) Segredos e mentiras 15h40. 18b20
21 h
ICARAi (Praia de (corai. 161 - 71 7 01 20
852 lugares) O corcunda de Notre Da
me 14b (dublado) O professor aloprado
16b. 1 7h50 19h40, 21b30
NITERÓI (Rua Visconde do Rio Branco.
375 - 719 9322 - 1 398 lugares) Rea
ção em cadeia 15b, 17h. 19h. 21 h
NITERÓI SHOPPINQ - (Rua da Conceição.
188/324 - 717-9655) Sala 1 (100 luga
res) Independence day 15b20. 17b50.
20h20 Sala 2 (132 lugaros) Fenômeno
14h20. 16h30. 18h40, 20h50
WINDSOR - (Rua Coronel Moreira César.
26 — 717-6289 — 501 lugares) Striptease 15h. 17h, 19h, 21 h
SÀ0G0NÇAL0
STAR Sio OONÇALO - (Rua Dr Nilo Peçanha. 56/70 — 713 4048 — 325 lugares)
Striptease 15b. 17b, 19h, 21 h
Brai, 215 (295 3044) 5'. As 21h30 6' e
sáb. ás 22h30. o dom . ás 21 h 5* o dom
RS 15 (arquibancada). RS 20 (lateral) 6' e
sáb RS 20 (arquibancada). RS 25 (lateral).
RS 30 Rs 35 e RS 40 (setores especiais
todos os dias)
Elbn Ramalho volta aos palcos com o
showv Leão do Norte
CLÁSSICO
HUMAITÁ CANTA Cspaço Cultural Sérgio
Pinto Rua Humana. 163. Humaità (266
0896) Dom . as 19h RS 5
Com o Coral Pró Arte sob a regência de
Carlos Alberto Figuoirodo e do Canto e
Arte Regência do Rosângela Jesuino
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ESTRÉIA
BOCA A BOCA — Direção de Calque Botkay.
Museu do Telefone. Rua Dois de Dezembro,
63. Flamengo. 6a a dom.. As 19h. RS 12.
O Priscila Camargo conta histórias para o
público cantar
A CANTORACARKA — Diraçío de Carlos Pimental Teatro da Galaria. Rua Senador Vergueiro, 93. Flamengo (225-9185). 6* a dom.,
ás 20h R»10
t> A peça coloca am questéo o desgaste da
palavra e a linguagem como forma de comunicaçáo.
CRÔNICAS PANTACMIÉUCAS DO MFAMI HA— Texto e direção de Anamaria Nuffl
nes Teatro Municipal de Niterói. Rua Quinze
de Novembro. 35. Centro (622-1426). 5* a
sáb. ás 21 h Dom . às 20h RS 10 (galeria).
RS 15 (platéia) e RS 60 (frisas e camarotes)
t> A peça é uma adaptação da novela Pantacruel e mostra a trajetória de um gigante
0 PIDIDO Dl CASAMENTO — De Anton Tchecok Direção de Marcus Alvisi Com Isaac
Bernat. Evandro Mello e outros Teatro 2 do
Centro Cultural Banco do Brasil. Rua Primei
ro de Março, 66. Centro (216-0223) 4* a 6*
às12h30. sáb edom.às17h RS 6
u» Comédia Um exercício de fazer rir diante
do mais desconcertante dos sentimentos o
amor

CONTINUAÇÃO
PUTURO DO PMTtMTO — De Regiana Antonini. Direção de Marcelo Saback. Com Lilia
Cabral. Dalton Vigh e outros. Teatro de Arena. Rua Siqueira Campos, 143, Copacabana
(235-5348). 5a a sàb , às 21 h. e dom , às
20h. Preço promocional: RS 15. Duração:
1h20.
AS Sm NOITES DE UM LOBO - Direção de
Sérgio Barreto Com Anilza Leoni. Tereza
Moreira e outros. Teatro Barrashopping. Avemda das Américas. 4.666. Barra da Tijuca
(325-4898). 5* a dom , ás 21 h Preço proREESTREIA
mocional: RS 10
AS MALANDRAGENS OtSCAPINO — De Mohè- _ AS CMADAS — De Jean Genet Direção de
re Direção de João Betbencourt Com Gláu
Ricardo Torres Com Leonardo Vieira, Déo
cia Rodrigues. André Mattos e outros Teatro
Garcês e Marco Rocha Teatro dos Grandes
SESI. Avenida Graça Aranha. 1. Centro
Atores/Sala Vermelha. Shopping Barra
(533-3459) 5-, ás 19h. 6-' e sáb , ás 21 h e
Square, Avenida das Américas. 3.555. Barra
dom . às 19h RS 10 (5* e 6") e RS 15 (sáb o
da Tijuca (325-1645) 5* a sAb , As21h30. e
dom )
dom . As 20h RS 20 (5»), RS 23 (6* e dom ).
Comédia As aventuras de um criado as
e RS 25 (sáb )
tucioso e cheio de malícia
BEIJO NO ASFALTO — De Nelson Rodrigues
O
NAHOMH- Texto o direção de Gugu OlimeDireção de Luís Carlos Persy Com Flávio
cha Teatro Sesc do Engenho de Dentro. Rua
Lofégo. Marco André e outros Espaço 3 do
Amaro Cavalcante. 1 661 Engenho de Den
Teatro Vil/a Lobos. Avenida Princesa Isabel.
tro (249 1391) 6*. sáb edom.ás20h30 RS
440.
Copacabana (275-6695) 5' a sáb . ás
10 e RS 5 (sócios)
21 h. dom . ás 20h RS 12 (5* e dom ) e RS 15
(6* e sáb ) Duração 1 h30
0 DOENTE IMAGINÁRIO — De Moliére Direção
ÚLTIMOS DIAS
do Moacyr Góes Com ítalo Rossi. Stela Frei
0 MINO MSUADO — De Ronaldo Brito.
tas e outros Teatro Glôna. Rua do Russel.
Assis
e
Antonio
Madureira
Dire
Francisco
632. Glória (557-5527) 4< a sáb As 21 h. e
Iglesias.
Moncho
Rodriguez.
Agustin
de
çáo
dom . às 20h RS 15 (4a. 5* e dom ) e RS 20
Luís Carlos Vasconcelos e Tarcísio Pereira
(64 e sáb ) Duração 1h20 Não serã permitiCom Everaldo Pontes. Mona Betônia o ou
da a entrada apôs o inicio do espetáculo
tros Con/unto Cultural da Cama Teatro
BABY QAME — De Margareth Elliot Direção de
Nelson Rodrigues Avenida Chile. 230 Con
Jonas Bloch Com Simono Carvalho. Tião
tro (262 0942) 3- a 6-. ás 19h30. sáb o
0'Avila o outros Teatro Scsc Ti/uca. Rua
dom . ás 20h RS 10 (3* a5'e dom ) o RS 15
Barão de Mesquita. 539, Tijuca (208 5332)
(64esáb) Duração 1h20
5" a sáb . ás 21 h. e dom às 20h RS 12 (54 o
Drama Narra uma epopéia ibérica negra
dom.) e RS 15 (6* e sáb ) Duração 1h15
o indígena para a construção de uma nova
raça o uma nova civilização
MEOtAi PAIXÃO E FÚRIA — Textos de Eurípedes. Safo e Platão Direção de Marilena Bi
A BOSSA DA CONQUISTA - De Ann Jollicoe
bas Com o grupo O mame Porão da Casa de
Direção de Ary Coslov Com Alexandre LipCultura Laura Alvim. Avenida Vieira Souto.
piam. Paloma Riam o outros Teatro Laura
176. Ipanema (247 6946) 6-e sAb . As 21 h.
Alvim. Avenida Vieira Souto. 176. Ipanema
e dom .às 20h RS 15
(247 6946) 5* a sáb. ás 21h. e dom. ás
t ¦ Drama Encenação contomporànoa da
20h RS 16
tragédia grega
Comédia de costumes Rotrata os conlli
COMO TUDO COMEÇOU • IMORAL E AMORAL tos de quatro jovens na Londres dos anos
De Juroma Penna Direção de Eduardo Ca60
bus Com Angela Pires e Humberto KzureBU SO OUI VOU TE AMAR - De Arnaldo Jabor
Corquera Teatro Bibi Ferreira. Rua Visconde
Direção de William Pereira Com Julia Lem
de Ouro Preto, 78. Botafogo (226 4591) 5"
mertz e Alexandre Borges Teatro da UFF.
a sáb , ás 21 h. e dom , às 20h RS 15 DuraRua Miguel de Frias, 9, leorai (622-1212) 64
çéo 1 h30
a dom , ás 21 h RS 15 Duração: 1 h30
t> Comédia dramática. A história do amor
QUATRO CARMIR1NHAS — Do Flávio Marinho.
entre um casal, que só se revela após a sepa
Direção do Wolf Maia Com Nelson Freitas.
ração
Renato Rabelo e outros Teatro Cale Pequeno. Avenida Ataulfo de Paiva, 269. Leblon
DSCOTI — Direção do Daniel Horz e Susanna
(294 1998) 5* e sAb . As 21 h30. 6* As
Kruger Criação coletiva o interpretação da
21h30 o meia-noite. dom. ás 20h RS 20
Companhia do Toatro Atores da Laura Teatro
Duração 1h20
Glaucio Gill. Praça Cardeal Arco Verde. s/n°.
• Comédia musical Quatro rapazes sofrem
(237 7003) 5-* a sáb, ás 21 h. o dom ás
um acidente fatal o o ospetáculo que realiza20h RS 15
riam na terra acaba acontecendo no céu
- Drama Nove esquotes inspirados no tea
tro e nas crônicas de Nelson Rodrigues
PfLA NOITK — De Caio Fernando Abrou Direção do Renato Farias Com Marcelo Assump
ção, Miguel Bellini e Renato Farias Casa da
Gavea. Praça Santos Dumont. 116/sobrado.
GRÁTIS
GAvea (239 3511) 5* a sAb. As 21h30. e
PERDOA-ME POR MB TRAlRES Do Nelson
dom . As 20h30 RS 12 (5* e dom ) e RS 15
Rodrigues Direção de Ticiana Studart Com
(64 e sáb )
alunos da Casa das Artes de Laranjeiras Tea
0 SICIUANO OU 0 AMOU PINTOR - De Moliére
tro da CAL. Rua Rumdnia, 44/2" andar, La
Direção de Brigitte Bentolila Com Antônio
ranjeiras (225-2384) S»b . as 19h n 21 h30.
Manso. Flávia do Moura e outros Teatro
e dom ãs19h Grátis Ultimo dia
Ahança Francesa Ti/uca. Rua Andrade Nevos.
315. Tijuca (268 5798) 5- a sAb . As 20h30.
edom.As19h R$15 Desconto de 50% para
INGRESSOS A DOMICILIO
do Aliança Francesa, estudantes e
alunos
0 KWOUÉS WOlCülO Baseado na obra de
classe
teatral
Fal
Molière. DireçAo de Guel Arraes e João
ROBERTO ZUCCO- De Bernard-Mane Koltés
cão Com Marco Nanini. Betty Gofman e
Diroçâo de Gilles Dao o Moacir Chaves Com
outros Teatro Casa Grande. Avenida Afrânio
Marcos Breda. Flávia Monteiro e outros Tea•
de Melo Franco. 290. Leblon (239 4046) 5#
tro 1 do CCBB. Rua Primeiro de Março, 66.
a sáb . A» 21 h30. o dom . As 20h RS 20 (5*).
Centro (216 0237) 5*. As 19h. 6". As 21h.
RS 25 (6* a dom ) e RS 30 (sàb ) Ingressos a
sáb . ás 19h e 21 h e dom . ás 18h e 20h RS
domicilio pelos telefones 221-0515 e 222•
10 Duração 1h30
5122.
í • Drama Inspirada na vida do italiano que.
I * Comédia. Burguês rico. som cultura, alna adolescência, mata o pai e a mãe
meja freqüentar a nobreza e ser respeitado
por ela
NOS TEMPOS DE MARTINS PENA - Temos de
Martins Pena Adaptação o rotoiro de Clóvis
FRANCISCO DC ASSIS - ConcepçAo e d.reçáo
Le*v Direção de Sérgio Bntto Com Sérgio
de Ciro Barcelos Com Ciro Barcelos. Camila
Bruto. Nadia Maria e outros Teatro Delfin.
Amado e outros Teatro da Praia. Rua FranRua Humaitá. 275. Humaitá (286 1497) 5J
cisco Sâ, 88. Copacabana (287-7794) 5*. ás
a sáb . ás 21 h30. e dom . ás 20h RS 15
18h30 e 21 h. 6*. As 21 h. sAb e dom. As
Comédia musicada A peça O diletante
18h30 RS 15 (5' e 6>). R» 20 (sAb e dom ) e
funciona como fio condutor do texto que
RS 10 (ostudantes) Ingressos a domicilio
-0515
reúne
cenas de seis peças do autor
Due
222-5122
221
telefones
pelos
ração 1h30
AZUL DA PALECIDA - De Joe 0'ton
OLMO
0
• Musical BaseAdo na vida e nos pensaDireção de Sidney Cruz Com Heleno Pres
mentos de SAo Francisco de Assis
tes. Gláucia Rodrigues e outros Teatro SESI.
Avenida Graça Aranha. 1, Centro (533
T000MUNDO SABE OUI TOOOMUNOO SABE BarboMana
Carmem
3495) 5-, As 19h, 6* e sAb . As 21 h. e dom
De Miguel Falabella e
As 18h RS 12 (5*. 6' e dom ). RS 15 (sAb ) o
sa Direção de Miguel Falabella Com Arlote
RS 5 (estudante)
Salles. Laura Cardoso e outros Teatro dos
Farsa Velório, assalto a banco e inspetor
Quatro. Shopping da Gávea. Rua Marquês de

Ayreaeatii
* Cooa-Cala"
.
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Horários diversos m
joksio. no BKAsn.

ADOLESCENTE
COM 0 RIO NA BARRIDA - De RogArio OTírr"
DireçAo de Ernesto Piccolo. Teatro Oo[V»r,iy
guinha. do Centro do Artes Calouste Gulbenkian Rua Benedito Hipólito. 125, Praça O/rzèr'
(232 1087) SAb edom .As19h RS 5 Estecionamonto gratuito tutri
DANÇA
.i:tíf(
MATÉRIA — Teatro Ipanema. Rua Prudente d»,» ,
Moraos. 824, Ipanema (247-9794)
dom. ás 21 h RS 15
A Cia Lumini de Dança apresenta práucjis^i
corporais como dança, acrobacia e ginastfcíl.. /
olímpica
RtOUlEM PARA A PL0RESTA - Teatro CaiMMW
Becker. Rua do Catete. 338. Catete (2Q5i
9933) 5-' a sáb . ás 21 h. o dom . as 20h 1 hS
víV.v
15 Ultimo dia
A Cia do Dança Rio apresonta um bale
moderno sobro a saúdo do planeta Teim*
}í\i
Coreografia de Diana Tomasetig
HUMOR
DOIS ATORES DUAS COMÉDIAS - Teatro«V/Sesc da Ti/uca. Rua Barão do Mesquita. 533'. v
Tijuca (208 5332) 5J a sáb. ás 21 h. dofl) v
As 17h30e 20h RS 10
Espetáculo interativo sob a deeçá(V,d¥,.'
Faly Siqueira Com Jorge Lafond e Andfé '
Rangel
l4,:*;
PAULO SILVINO -- Teatro Barrashopping. Av»>- .
nidas das Américas. 4 666. Barra da Tm^fí^
(325-4898) Capacidade 236 lugares Sa|x e
dom .às19h RS 20
O humorista mostra o show Só e flem,'.
acompanhado Participação de Júnior Pratj* je
Tatiana Pores
•'
'
SUBVERSÃO a • UNPLU00E0 - Café do tea¦
tro. Shopping da '.Gávoa Rua Marquês de
São Vicento. 52/2 Gávea (294-7563) fi* a
sAb . as 23h30. o dom . As 21 h30 RS 10 (5*bpi
dom ) o RS 14 (6* e sAb ) ConsumaçAo
6 (5- o dom ) e RS 8 (6* e sAb )
• Show com os atores o cantores Aloisio do
Abreu Luiz Salem o Mareia Cabrita
^ REVISTA
DE OLHO NA CPI DEUS. — Tento e direçAo.de.
Brigitte Blair Teatro Brigitte Blair 1. Rya*
Miguel Lemos. 51-H. Copacabana (511^.
2955) 5* a sAb . As 21 h. e dom . As 20h3Q."
RS 15
»n i i
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Çoca-Coía de Teatro / -Os Gnomos Comam
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do Ciato MainaJo
/ Historia
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\
/
e da Andorujiha Sinha
Nule Domingo o T«lwCario» Gome»
1
Contidor
informacaqI
II
Jorge Amado
visa teu passaporte para duas viageaiJ
\
#
uma com 'Os Gooaos Contam a
Ii—i«A|
ncici/AMTC
7
História do Gato Malhado «da
p»tinho F.iojf
RELEVANTE
Andorinha Sinhd' de lorge Amadt
7V»
e a outra com 'Anderten •
Bu/y
/
"M
\eiQ^ri°
Contador de Histórias em
Cireca0.
B
\
/
0 Patinho Feio*.
I
I
/
\
rGilberto
Cada viagem custa apenas
°n'''|
V
Vl$rQ<;
I
/
RS 3,00 e seiá inesquecível /
#
,,"r:
para crianças e adultos.
Ingressos a venda na bilheteria do
Teatro e Lojas Select/Ticketronics.
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Teatro Carlos Gomes
Praça Tiradentes,
iradentes, s/n
TeL:
: 232-8701

Disque
ESTAÇÃO
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corrupto, sflo os principais elementos de uma
comédia macabra.
NÒ Dl QRAVATA — De Míriam Bevilacqua.
DireçAo de Franncis Mayer. Com Luana Piovani. Carmo Dalla Vechia e outros. Teetro
Cindido Mendes, Rua Joana Angélica, 63,
Ipanema (267-7295). 5* a sAb . às 21h30. e
dom.. As 20h. RS 15. As 5*s estudantes pagam RS 10. DuraçAo: 1 h20.
AS TIAS DO BAUNO RASI — Texto e direçAo de
Mauro Rasi. Com Murilo Benicio. Berta i_oran e outros. Teetro do Leblon/Sele Fernanda
Montenegro. Rua Conde da Bernadotte, 26/
loja 104, Leblon (274-3536). 5*. vesperal és
17h. 5» a sAb. As 21 h. e dom., is 20h. RS 20
(5*). RS 25 (6< e dom.) e RS 30 (sAb ).
DuraçAo: 1h30
CABAMT FILOSÓFICO — Texto e direçãode
Domingos de Oliveira. Com Ana Borges. Frederico Eça e outros. Teatro do Planetário.
Avenida Padre Leonel Franca, 240. GAvea
(274-0096). 6* e sAb.. As 21h30. e dom.. As
20h30. RS 15 (6* e dom.) e RS 20 (sAb ).
t> Musical. O teatro se transforma num bar.
onde as pessoas conversam sobre as questôes da vida.
MiS DE CACHORRO DOIDO — De Aurélio Vaz
Andrade Direção de Alberto Damitt. Com
Hércules Morenno e Rogério Rodrigues
Teatro Galeria. Rua Senador Vergueiro. 93.
Flamengo (225-9185). 5* a dom . às 21 h30.
RS 10
POMBA KNAMORADA — De Lygia Fagundes
Telles. Direção de José Antônio Carnevale
Com Maria Assunção Teatro do Museu da
Republica. Rua do Catete. 153, Catete (2254873) 5* e 6'. As 18h30. sáb. As 21 h. e
dom , ás 20h. RS 12. Estacionamento grátis.
l> Comédia. Mulher alimenta um amor piatônico por 25 anos, esperando um dia ser
correspondida.
PROVAR ANTB DE CASAR - De Frederick
Lonsdale Direção de José Renato. Com Tahis Portinho, Irving São Paulo e outros Teatro Posto Seis. Rua Francisco Sá, 51. Copacnbana (287 7496) 5* a sàb . As 21h. e
dom , às 19h30 RS 12
DOU FORTE — De Lúcia Nogueira Direçãode
Rubens Lima Jr Com Adriano Reys, Míriam
Pérsio e outros Teatro Thereza Rachel. Rua
Siqueira Campos. 143. Copacabana (2351113) 5* e 6*. às 21 h. sàb e dom . As*20h
RS 20 (5»a sáb ) o RS 15 (dom )
Drama Retrata os problemas da socie^ide contemporânea
*.
APENAS UMA MULHER - De Alberto Moravier
Direção do Miroel Silveira Com Lady Fran'
cisco. Frederico D'Amico e Roberto Reis
Teatro Galeria. Rua Senador Vergueiro, 03.
Flamengo (225 9185) 6- a dom . às 20h. RS
10
,
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A212
Ba,ur
Dire..)
De
VELÓRIO A BRASILEIRA
Aguiar
o
Allan
Filho
Com
de
Valney
çáo
Lycyano Madeer, Carla Freitas o outros Tea^"
tro América. Rua Campos Salles, 118. Tijuça.,*'
(567 1572) 6" e sàb . As 21h30. e dom TAs"
20h30 RS 10 (6*) o RS 12 (sAb e dom ) ...W
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mm*
S2U
BMfftMfcléCUMSMT STEPM KKESSUÜT
ISCA MDUDA m
flCENTE URCELLOS
ZDEPOLRSA M

W9
TEATRO
São Vicente. 52/2° andar. Gávea (2749895). Capacidade: 402 lugares. 5a. As
21 h30, 6a e sAb., Ai 22h. e dom. te 20h. R*
20 (S*). R* 22 (6* e dom.) e R* 25 (sAb..
feriados e véspera de feriados). Ingressos a
domicilio ptlos telefones: 221-0515 e 2225122. Ouraçio: 1h30.
£> Comédia. Socialite decadente tenta, de
todas as maneiras, evitar a falência.
CO—ÇAMA TUBO OUTRA WZ - Texto e diteçAo de Dacio Malta. Com Gaspar Filho e
músicos. Teatro Ginástico. Avenida Graça
Aranha. 187. Centro (220-8394). 4*. As 15h.
5*. 6* a dom., às 19h. e sàb., às 21 h. R116
(4* a 5'). RS 18 (6« e dom.) e RS 20 (sAb.).
Duração: 2h15. Ingressos a domicílio pelos
telefones: 221 0515 e 222-5122
t- Musical. Conta a vida e canta a obra de
Gonzaguinha.
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Sex Pistols canta no Rio em novembro numa
turnê que relança o grupo depois de 20 anos
ESTREIA
O MÉDICO CAMNNKS — Da Companhia de
Teatro Medieval Paço Imperial. Praça XV de
novembro. 48. Centro (533 4407) Sáb e
dom . às 17h RS 5
MtQUI MAMAS PARA DANÇAR Direção de
Beto Brown Casa da Cilvea. Praça Santos
Dumont. 116, Gávea (Í39-3SrT)""Sab e
dom . ás 17h30 RS 10
í> Com o Grupo As Marias da Graça
PMTWAl COCA-COLA M T1ATRO jovm —
Teatro Carlos Gomes. Praça Tiradentes. 19.
Centro (232-8701) RS 3
í ¦ Doidas folias, de Anamaria Nunes 6J e
sáb . ás 19h
Os gnornos contam a história do gato malha
do e do andorinha Sinhó. de Jorge
Amado
Sáb . às 20h e dom . ás 16h
Andersen. em O patinho leio. do Rogério
Blat Dom e 2\ ás 20h
A CIGARRA, A PORMMAIO SAN TRAPACEIRO
Direção de Renata Paldes Sesc do Enge
nho de Dentro, Avenida Amaro Cavalcante,
1661 (596-3173) Sáb e dom . às 17h RS 7
REESTRÉIA
O CAMINHO DA MMÓRIA - Direção de Guilherme Guaral Teatro Glouce Rocha. Avenida Rio Branco, 179. Centro Sàb o dom As
16h30 RS 10
t> Recordação das fórias na casa da avó
THUMi A MUXINHAISPSRTA - Da Cia Tr„ks
do Animação —Teatro Municipal de Niterói.
Rua Xv de Novembro 35. Niterói (622
1426) Séb. edom. às 16h Rs 10
l* Espetáculo de bonecos

'. "'XSex Pistols marca o retorno ao mercado com

Às

DISCO

Clássicos

o

qlte í'.s7í} ,stw/« lançado em uma turnê mundial do conjunto

metralhadoras

No dia 29 de novembro, os Sex Pistols estarào se apresentando na Praça da Apoteose, no
Rio. É uma das escalas sul-americanas da turnê
Fitíliy lucrc (lucro indecente) que teve inicio no
final de junho, na Europa marcando o retorno
do grupo aptSs 20 anos. H em uma estratégia de
marketing gananciosa, o novo show já virou
disco — Filtlty luar live, gravado no Finnsbury
Park, em Londres, dia 23 de junho, primeira
exibição da banda no Reino Unido em duas
décadas.
-Mesmo após 20 anos longe dos palcos e
estúdios. Johnny Rotten. Steve Jones, Paul
Cook e Glenn Matlock ainda acreditam em
muito do que afirmavam na juventude. E garaptem que sua música não envelheceu. "Nós
fomos transformados em uma lenda como Elvis
Presley. Mas somos a realidade que contradiz
tudo o que foi escrito. As músicas continuam
tendo conteúdo e relevância, pois as coisas não
mudaram muito em vinte anos. E nesse tempo
nenhuma outra banda foi tão virulenta quanto
nós", disse Johnny Rotten, em entrevista ao
JORNAL DO BRASIL com exclusividade por
sua gravadora, a Virgin. Leia a seguir o melhor
da conversa. (E. B.)
Por que resolveram voltar?
Johnny Rotten — Só nós podemos pregar nosso cáixào. Ninguém pode dizer o que somos. Só
nós sabemos. E não ser caras legais é o melhor
cumprimento que podemos receber.
Vocês ficaram nervosos com a nova estréia?
Jqhnny — Fico nervoso como em qualquer
outro show. Mas basta uma música para estar
no meu elemento. A volta não tem nada demiais'. Todos passamos esses vinte anos tocando. isso pode ser problema para os que quise-

CRITICA

'foco,
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ram nos transformar em religião. Uma fantasia
inventada por alguns jornalistas.
Paul — Ficaram confusos quando voltamos.
Steve — Foi inconveniente para eles, que tiveram que reescrever a história do rock.
Johnny — Mas é bem simples. Quem não
gostar da gente, que não vá ao show.
Por que esse problema com jornalistas?
Johnny — Eles nos transformaram numa lenda
como Elvis Presley. Mas querem que continuemos assim. No entanto, somos a realidade que
contradiz tudo o que eles escreveram. O que
realmente importa é como estamos soando ao
vivo. As músicas continuam tendo conteúdo e
relevância, pois as coisas não mudaram muito
em vinte anos. E nesse tempo nenhuma outra
banda foi tão virulenta quanto nós.
Não é contraditório depois de criticar bandas
como o Pink Floyd, agora façam uma turnê igual
às deles?
Johnny — Não tocamos em estádios como
Wembley. Não somos o Pink Floyd. Mas não
nos importamos com nada. Sei que há preconceito. Mas não temos que justificar nada.
O que espera do
público dos anos 90?
Johnny — Nunca tocamos para multidões antes dessa turnè. Tocávamos em locais pequenos
e sempre éramos recebidos com vaias, animosidade e pessoas nos jogando cerveja. Se isso
mudar, melhor.
O que representou os Sex Pistols nos anos
70?
Paul — Ninguém pensava na gente até perceberem como o que dizíamos era relevante.
Johnny — Abrimos todas as portas. Fizemos
tudo ser possível. Antes de nós. havia apenas
dinossauros. Por isso as bandas grandes que-

culturais
riam acabar com a gente. A cena dos clubes
estava morta e eles queriam que fosse assim. A
critica mais engraçada que tivemos foi feita por
Mick Jagger, acho que de uma banda chamada
Rolling Stones. Ele teve a coragem de dizer que
eu não sabia cantar e que não sabíamos tocar.
Bem, os Rolling Stones nunca foram exemplos
de virtuosismo. Eles apenas roubaram o R&B
dos EUA e fingiram que era uma invenção
deles! Nós não viemos de lugar nenhum. Inventamos um estilo. Não é difícil ser original. Basta
ter criatividade.
Qual a lembrança favorita dos tempos em
que
estiveram juntos?
Paul — Nossa separação.
Steve — Não seja tão previsível. Os melhores
shows foram antes de sermos conhecidos.
Johnny — Antes da imagem punk estereotipada chegar às massas e as jaquetas de couro
preto virarem moda. Nunca usamos uma jaqueta assim. Desprezo essa onda punk, com
pessoas querendo lembrar uma realidade que
não existiu.
Há alguma coisa da qual se arrependem?
Steve — Podíamos ser a maior banda de todos
os tempos. Mas desistimos, pois não nos aturávamos mais. Podíamos ter ficado milionários,
mas não era o que queríamos.
O que o público pode esperar do show?
Johnny — Quem paga deve receber sempre o
melhor. E a intensidade pode ser a mesma com
as velhas músicas.
Glenn Matlock — Muitas bandas tocam as
mesmas músicas por vinte anos e acabam se
cansando e cansando o público. Mas nossas
musicas antigas soam novas, pois ninguém as
ouviu.

Alive ? ? ? ?

com

frenesi

punk
EDMUNDO BARREIROS ~~
Com a volta dos Sex Pistols á estrada, o
nuesado fonográfico agitou-se. Todos os selos
que tinham guardados algum fonograma origirial dos Pistols aproveitaram a deixa para coloqà-los no mercado e faturar algum com a nova
pistols fever. A Castie. gravadora inglesa que
inaugurou uma filial brasileira no inicio deste
ano, abriu seu baú e preparou cinco discos, que
chegam ao mercado brasileiro até o final de
o\itubro. O primeiro deles. Alive, já está dispo¦jr-

E X PO SI
ULTIMO DIA
QUMOWTWVOUMDAPMVNI — Museu Nactonal de Belas Artes. Av Rio Branco. 199.
(240-0008) Objetos 3- a sáb. das
Jentro
Oh ás 18h Dom. das 14h ás 18h RS 2
(domingo, grátis)
Museu
c?c
tngt. Rua Presidente Pedreira. 78. Ingá.
"ttarôi
(719-4149) Pinturas 3* a 6a. das
i 17h Sáb e dom. das 13h ás 17h
mm
O BS — Casa Cor Ladeira dos
. . 289. Alto Cosme Velho Drver
I* a dom. des 11 h ás 21 h RS12
mostra apresenta o trabalho de 51 pro
IS. que assinam ambientes diversos
URA
CARNAVAL • 8AWRA/AHA CA— Museu Internacional
Arte
Io Brasrl. Rua Cosme Velho. 561.de Cos
(205-8012) Pinturasnalfs 3^8».
ásIBh Sáb e dom . das 12h ás 18h
a RS 2.50 (crianças e estudantes) Até
outubro
fAS MPMAIS — Museu Nacional de
Artes. Av Rio Branco. 199. Cantro
0068) Pinturas e esculturas 3* a sáb.
OhásIBh Dom. das 14h ás 18h RS 1
inqo grátis) Até 20 d# outubro

nível. Um álbum duplo com gravações ao vivo
e de estúdio feitas no longínquo ano de 1976 e
no inicio de 1977.
O primeiro disco tem 12 faixas de estúdio.
Clássicos como Gotl save the queen e EMI em
versões do inicio de 1977 diferentes da do único.
álbum, Ne ver mind the bollocks. A segunda
metade do disco vem com seis registros feitos
em estúdio de ensaio em 1976. Anarchy in the
VK, No feelings, Submission, I wanna be me,
Seventeen e Satellite. Material suficiente para
justificar uma corrida às lojas. E momentos de
irresponsável frenesi punk, com o CD player no
máximo volume.
Mas o álbum não pára por ai. Há mais um
disco, só com gravações ao vivo datadas de
1976. As sete primeiras feitas na prisão de

A «AM DA IN—HA JPlO BATUTA M. Espaço Cultural dos Corretos. Rua Visconde
de Itaborai. 20. Centro (503-8222) Pinturas
3* a dom. das 11 h às 20h Grátis Até 27 de
outubro
AMLARDO I ALUAR — Galeria de Arte UFF.
Rua Miguel da Frias. 9. Icarai. Niterói Pintu
ras. 2* a 6*. dat lOh ás 20tv Sáb a dom. das
16h és 20h Grátis Até 27 de outubro
I — Espaço Cultural dos Corraros. Rua Visconde de Itaborai. 20. Centro
(503-8222) Pinturas 3* a dom. das 11h ás
20h Grátis Até 27 da outubro
18 MU HMAMT — Museu
Nacional de Betas Artes. Av Rio Branco.
199. Cantro (240 0068) Pinturas a escultu
ras 3* a 6a. das 10h às 18h Sáb e dom. das
14h ás 18h RI 1. (domingo, grátis) Atá 27
da outubro
Amai N ARTOTA/J
Museu Nacional da Balas Artes. Av Rio
Branca 199. Cantro (240-0068). Pinturas.
3* a 6*. daa lOti áa 18h Sáb. e dom. das 14b
ás 18h RI 1. (domingo, grátis) Até 27 da
outubro
LUB BMH — Paço Imperial. Praça 15 de
Novembro. 48. Centro (533-6613) Pinturas
3'adom.da*12hás18h30 Grátis Até3de
novembro
FOTOGRAFIA
HOT» PB lIMBtRBLORil MALHADO — Museu
da RepuMca. Rua do Catete. 153. Catete
Fotografias Diariamente, das lOh ás 19h
Grátis Até 13 da outubro
Colher de Pau Roa Farine de Amoedo 39

Chelmsford (show que rendeu um disco ao
vivo, Lhe at Clwmsford Prison, que chega ao
Brasil no mesmo pacote que Alive, Better liw
than dead, Early Jaze (The studio collection) e
Live in Winterland). As outras, em diversos
shows no Norte da Inglaterra. Comparado ao
novo disco ao vivo, Filtliy lucre live, Alivv soa
como uma fita demo. Não é muito bem gravado. E os Pistols aprenderam muito em 20 anos.
Mas, apesar de detalhes negativos, Alive é material necessário para punks saudosos. Ou qualquer fâ de rock que deseje saber o quanto a
música feita hoje em dia deve aos Pistols. Um
disco imprescindível.
COTAÇÔMi • ruim *
** bom *** Mhm ****

Ipanema (267-3018) Fotografias Dianamente, des 9h ás 19h Grátis Até 27 de
outubro
DO TROPICAL BMH AO MIM JIANB • â MBTOMA DO MAM — Espaço Cultural dos Cor •
retos. Rua Visconde de Itaborai. 20. Centro
(603-8222) Fotografias. 3* a dom. das 11h
ás 20b Grátis Até 27 da outubro
DESENHO
HÒ VIANA — Museu Nacional da Balas Artes.
Av Rio Branco. 199. Centro (240-0066)
Desenhos e gravuras 3* a sáb. das 10ti ás
18h Dom . das 14h ás 18h RS 2 (domingo,
grátis) Até 27 da outubro
ESCULTURA
ARTV 8UL-AMMCAHA — Museu Nacional de
Belas Artes. Av Rio Branco. 199. Cantro
(240-0068) Escultura, gravuras a desenhos
3a a 6a. daa 10b áa 18b. Sáb. a dom. das 14b
ás 18b. RS 1. (dominga grétia). Até 17 da
outubro
¦BMTO MIO — Paço Imperial. Praça 15 da
Novembro. 48. Cantro (533-6613) Esculturas 3a a dom. des 12b ás 18h30 Grátis Até
3 de novembro
¦ART Dl IÚRK) — Museu do Açude. Estrada do
Açude. 764. Alto da Boa Vista (278-3674)
Esculturas 5* a dom, das 11 h ás 17h. Rt 1
Até 22 de tfcuembro
GRAVURA
A PROCURA/ROXA CONM - Museu da Chácara do Céu Rua Murtmbo Nobre. 93 Santa
%

Teresa (507-1932) Gravuras 4* a 2*. das
12hás17h RS 0.80 Até 14 da outubro.
AQUARELA
JOMQI DUPORlt — Vrlla Rito. Estrada da Gávea. 728. Sáo Cornado (322-1444) Aquare
Ias 2* a 6a. das 13b ás 19b. SM>. a dom . das
13h ás 17b Grátis Até 8 da outubro.
EXTRA

I — Rio OHgn Cen ¦
ter. Av Ataulfo de Paiva. 27a Labton (2747893) Diversos 2a a sáb, daa 10b és 22b
Dom. das 11b áa 19b Grétia. Até 13 de
outubro
í> A mostra reúne uma aspoaiçêo da ambrentes. quadrinhos a outroa
- Espaço Cultural doa Cormios. Rua Viaconde da Itaborai. 20. Cantro
(503-8222). Colagens. 3* a dom, daa 11 h ás
20h Grátis. AM 27 da outubro
t> A mostra reúne trabalhos do artieta utili lendo a geometria como tema.

Museu Nacional da Belat Artaa. Av. Rio
Branco. 199. Centro (240-0060). Ilustraçôes 3a a sáb. das lOh ás 18h. Dom., das
14h ás 18h R» 1. (domingo, grátis). Até 10
da novembro
> A mostra é uma retrospectiva dat obras
do ifustrador.
O CÉU MAQUUlBO - Calaria do Ptarratino.
Av Padre Leonel Franca. 240. Gávea (2740046) Diversos Diariamanta. das 8h ás
20*30 Grátis Até 8 de dezembro

CONTINUAÇÃO
AUUMM I O OÍNK) DA UMPADA — Ter.tr o
Brigitte Blair /, Rua Miguel Lemos 51 H.
Copacabana (521 2955) SAb dom às17h
RS 10
AUUMM I A LÂMPADA MARAVILHOSA - òir«
çào de Jorge Adler Teatro Posto Seis Rua
Francisco S.V 51 Copacabana (287 749B)
Sáb e dom . ás 1 7h30 Rs 10
Adaptaçáo do clássico infantil
AUUMM IA LÂMPADA MARAVILHOSA Dire
çào de Helena Wurnock. Teatro Américo. Rua
Campos Sales 118 Tijucn (567 1572) Sáb.
« dom , ás 17h30 RS 10 50% de desconto
para quem levar 1k de alimento não perecivel
Menino pobre de Bagdá vive aventuras ao
lado do amigo
ALÉM DA LINDA DO MINOTAURO Direção d»
Samir Murad Teatro Cândido Mendes Rua
Joana Angélica 83 Ipanema (267 7295)
Sáb e dom as 17h Rs 6
Lenda mitológica de Tosou o Minotauro
¦OUttÔt, O PfUOÀO — Diroçáo do Humberto
Torres Teatro Operon. Rua Sargento João
Lopes. 315. Ilha do Governador (393 9454)
Sáb e dom . ás 1 7h RS 5
O CICLO DOS OtMCOS - Direção de Denis
Fayoflat o Lóo Noiva Teatro II do Centro
Cultural Banco do Brasil. Rua 1 do Março.
66. Centro 6\ ás 16h. sáb o dom . ás 11 h e
16h RS 6
Lenda mitológica sobre a criação do Sol o
da Lua
O CIRCO MAOICO N PROVOLONE, GOIABADA E
GUARANÁ
Direçào de Gustavo Bicalho
Teatro do Museu dn República Rua do Cato
te. 153. Catote (225 4873) Sáb o dom as
17h RS 10
A trape/ista Lili ama domador o e amada
pelo palhaço Provolone o polo gonla Pingue
Pongue
COISAS OOQATO DA VELHA
Teatro do
Leblon/Sala Fernanda Montenegro. Rua
Conde de Bernadote. 26 Leblon (274
3536) Sáb e dom . ás 17h Rs 10
A história do duas crianças cheias de so
nhos
O CORCUNOA 01 NOTRI DAMI Direção de
Paulo Afonso do Lima Teatro Vanucci.
Shopping da Gávea, Rua Marques do São
Vicente, 52/3". Gávea (274-7246) Snb »
dom .ás16h RS 12
A história do corcunda o da cigana Esmo
ralda
O CONCUNBA DE NOTRI DAME Direção d»
Brono Moroni Teatro America Rua Campos
Sales. 118. Tijucn (567-1572) Sáb o dom .
ás16h RS 10
OUflK) 01 UM ADOLÜCWTI HIPOCONDRÍACO
— Diraçáo de Sura Berditchevsky Teatro Vil
Ia Lobos. Avenida Pnnesa Isabel 440. Copa
cabana (275-6695). 6*. às 1 7h30 RS 10
l* Um menino com mania do doença
ORACUUNHA, A VIM ACtDMTAOA Dl UM
VAMPMMMO — Direção de Maximthana Reis
Teatro dos Gr andes Atores • Sala Vermelha.
Shopping 8atra Square. Avenida das Ameri
cas, 3 555. Barra (325-1645) Sáb. e dom
às )7h RS 10
• Draculmha não gosta de morder pesco
ç os
IL MiOlCO CIRCO Dl ESPUMA Museu da
República Rua do Catote. 153. Catote Sab o
dom .às 17h30 RS 12
Atores o bonecos'roeriam o mundo do
coco
PCONDUSCONDI - Direção de João Batis
ta Teatro do Planetário da Gavea, Avenida
Padre Leonel. 240. Gávea (239 5948) Sáb
e dom . ás 17h RS 10
Vorsáo infantil de O /uda\ em sábado de
aleluia do Martins Pena
PULUSTRKA I PASPALHiO, UM RELÓGIO- E
conpusAoi — Teito e direção do Jonas
Bloch Teatro Princesa Isabel. Avenida Pnn
c«sa Isabel. 186. Copacabana (275 3346).
Sáb e dom . ás 1 7h Rs 10
Aventuras de dois meninos o um empre
gado. numa floresta, para rocuporar um reló
gio
A GATA BORRALHURA - Direção do Marcelo
Cartdad Teatro dos Gtandes Atores Avenida
das Américas. 3 555. Barra da Ti|uca (325
1645) SAb e dom . ãs 17h Rs 10
l • Dulcinéia vai ao baile e conhece príncipe
O II0M1 GUI CALCULAVA - De Malba T.i
han Direção d«* Ronaldo Noguftira da Gama
Teatro Sesc da Típica Rua Barão de Mesqui
ta. 539. Tijuca (208 5332) Sab o dum. ás
17h30 RS 10
A história de Beremi/. o calculista, que
resolve curiosos problemas e desvenda gran
des mistérios
TA» ARTI i
I CASTRO MATA - Museu da
Chácara do Céu. Rua Murtinho Nobre 93,
Santa Teresa (507-1932) Diversos 4- a 2*.
das 12h ás 17h RS 0.80 Até 2 de fevereiro
> A mostra reúne ao todo 72 peças
COLETIVA
PNOMTO tORRBDOR CULTURAL - Rio Otl
Prtce. Rua General Sevenano. 97. Botafogo
Coletiva. 2a a sáb. das 10h és 22h Dom . das
12hés21h Grátis Até 15 de outubro
A mostra reúne trabalhos quatro artistas
ATURA — Museu da Rtpubhca/Aneto do Salio Ministerial. Rua do
Catete. 153. Catete Coletiva 3* a 6*. das
12h és 17h Sáb a dom. das 14h és 18h
Grátis Até 27 de outubro
KULTMMI HO PAÇO — Paço Imperial. Praça
15 de Novembro 48. Centro (533 6613)
Coletiva de esculturas 3a a dom das 12h ás
18H30. Grátis Até 3 de novemhm
J 00 MMNNO — Paço Imperial.
Praça 15 de Novembro. 48. Centro (533
6613) Coletiva 3a a dom das 12h
as
18h30 Grátis Até 3 da novembro
í> A mostra reúne obras de oito artistas por
tugueses contemporâneos
âMMMBM BRASAinU NA COUÇiO M 011BBRTO CNATIAUBRUND - Museu de Arte
Moderna - MAM. Av Infante D Hennque.
85. Aterro do Flamengo (210-2188) Cole»
va 3* a sáb. das 10h és 18h Dom das 14h
ás18h Rs 2 EudoskSo oefniafv»nTe

OS IMPAGÁVEIS — De Teresa Frota sob a direçào de Henri Pagnocelli Teatro Gláucio Gil
Piaça Cardeal Arcoverde. s/n > (237-7003)
Sáb e dom . às 17h RS 15
Gángsteres atrapalhados roubam todo o**
estoque de bonecas Barbio do mercado
INTREPIDEZ Diroçâo de Laia de Heinvelin.,Teatro Villa Lobos Avenida Prinesa Isabel."
440. Copacabana (275 6695) Sáb e dom.''i.
ás 1 7h RS 12
Espetáculo que comemora os de/ anos da
Intrépida Trupe
LUDi NA TV — Direção de Dudu Sandroni
Teatro Ipanema. Rua Prudento de Motais.
824. Ipanema (247 9794) Sab e dom . às
17h RS 10
Uma menina vai parar dentro da telinhaT
da TV
''
A MENINA E 0 VENTO - De Maria Clara Ma
chado Direção de Cininha de Paula e Luptí**
Gigliotti. Teatro Barrashopping. Avenida das
Américas, 4666, Barra (325-5844). Sáb. q
dom ,às17h RS 10
l> A menina Maria contempla o mundo a
bordo do vento e se impressiona com as
regras que asfixiam sua liberdade.
OLIMPÍADAS IRMÃOS BROTHERS - Direção de
Jorge Fernando Teatro da Casa de Cultura
Laura Alvim, Avenida Vieira Souto. 176, Ipanema (247-6946) Sáb e dom , ás 17h RS
10 Os adultos têm 50% de desconto
Show dos atores cômicos e acrobatas
0 PASSADO A LIMPO — De Rogério Blat sob a.
direção de Ernesto Piccolo Teatro Goruagui- t
nha. Rua Benedito Hipólito 125. Praça Onze
(232-1087) Sáb edoni.ás17h RS 5 Des•
conto de 50% para estudantes
Menino do início do século quer inventar
máquina para acabar com as sujeiras das
ruas
PAXÁ PRAJÁ Direção — de Joyce Niskier Es*
paço III do Teatro Villa Lobos. Avenida Prinesa Isabel. 440. Copacabana (275 6695).'
Sáb o dom.. ás17h RS 12
Paxá manda e desmanda em Cosmottnopia, até que chega Madame Brava e acaba
com seu reinado
PfDMO E O LOBO Direção do Boto Brown,,
Teatro dos Quatro. Rua Marquês de São Vicente. 52. Giivea (2/4 9895) Sab e dom.,
as l /h RS 12
O clássico de Prokohcll numa versão modei na
0 PEQUENO ALQUIMISTA Direção de Mareio
Trigo Teatro Glória. Rua do Russel. 632.
Glória (245 5533) Sab às 17h o dom. ás,,
16h30 RS 12
PERDIDOS OA FLORESTA Direção de Antoro
do Salles Teatro da Galeria Rua Senador
Vergueiro. 93. Flamengo Sáb e dom. ás
16h RS 7 Ultimo dia.
Dois meninos se perdem na floresta e
encontram um bruno amigo
POCAHONTAS, A PRINCESA DA PA2 Direção
do Cininha do Paula Teatro Vanucci. Shopping da Gavea. Rua Marquês de São Vicente.
52 3 . Gávea (274 7246) Sáb e dum. ás
1 7h30 RS 12
A paixão do uma india por um colonizador
0 QUE NÀO TA NO GIBI18 Direção de Honrique Tavares Teatro da UFF Rua Miguel do
Frias. 9. Niterói (622 1212) Sáb o dom . ás
17h RS 8
Uma sátira aos super heróis
OU EM SERÁ O NOVO REI LEAOT Direção de
Luiz fhadou Evangelista Teatro dos Grandes
Atores!Sala atui. Avenida das Américas.
3 555. títma da Ti/uca (325-1645) Sab o' '
dom. as !6h R$ 10
Fehnos de uma floresta disputam o trono
0 REINO AZUL
Direção de Luís Eduardo
Pinto Teatio Barrashopping, Avenida das
Américas, 4666 Baria (325 5844) Sáb o
dom às 15h30 RS 10
Cristal protetor vai parar nas mãos do uma
bruxa
ROBIN HOOD Direção de Gaspar Filho Bosque da Batia, Avenida das Américas (3256610) Sab e dom . ás 16h30 RS 12 Se
chover nào haverá espetáculo
A história do nobre saxào que tira dos
ricos para dar aos pobres
TEMPO DE INFÂNCIA • Direção de Alice Koenow Espaço Cultutal Sérgio Porto. Rua Hu
maitá. 163 Hum.iitá (220 0968) Sáb ás
1 7h o dom . ás 11 h Rs 10
Uma reflexão sobro a infância
A VOLTA DE CHICO MAU Direção da Cininha
de Paula e Lupe Gighotti
Cate Pequeno. Avenida Ataullo do Paiva
261 A. Leblon (294 19981 Sáb e dom . ás
17h30 RS 10
Uma sátira aos filmes do bandido e moclnho inspirada nas histórias em quadrinho
EXTRA
CINCO DE MOSCOU — Maracanitinho. Rua
Prof Eurico Rabello. s/n" (264 9962) 54 e
6-. ás 20h30 sáb . ás 15h. 18h o 20h30 e
dom . ás lOh. 15h o 18h RS 5. RS 10 e RS
15
O circo apresenta malabanstas argentinos acrobatas cubanos, além de futebol de
cachorros, focas sibonanas e vários números
no trapé/io
AS MAROENS Dl DUBUN - Com o Grupo
Tenda Museu da República Rua do Catete.
153. Cateto Sáb o dom . ás 15h Grátis
Teatro Posto Seis, Rua
VOVÔ JEREMIAS
Francisco Sá. 51 Copacabana (287-7496).
Sáb o dom . ás 16h RS 8
Teatnnho de fantoches karaokò. além à*% '.
show de mágica e sorteio de brindes V*
PiAYCAMTEA - NorteShoppmg. Avenida Su«~.
burbana. 5474, Del Castilho (593-9896). 3* >
a dom. das 14h às 22h Passaporte a RS 8
(3* a 6*) e RS 12 (sáb . dom e feriados). A
KART INDOOR PRUWAY - Avenida dat Am*.'
ricas, 2 000. Barra (439 1074) RS 30 (adultos de 2* a 6*), RS 35 (sáb e dom ) RS 20
(crianças de 2* a 6-) e RS 25 (sáb e dom )
JARDIM ZOOLOOICO Parque da OurnU da
Boa Vista. s/np (254 2024) Diariamanta,''
das 9h ás 17h Rs 2 Grátis para criança até
um metro de altura deficientes e para quem
apresentar o vale idoso
FAZENDA ALEGRIA 2- a 6-, das lOhás 17h.^
RS 8 e após ás 14h. RS 4 Sáb dom
feriados das 10h ás 18h RS 10 Após ás 14fy^
RS 5 Estrada Boca do Mato. s/n° — Vargerr^Pequena Informações pelo tel 442-1991
441 1992
*
PLANETÁRIO DA QÁVIA — Príncipe sem nome~
sáb e dom ás 16h30 (crianças a partir da 3
anos), Nordon e Shahssa. sáb e dom . ás 18h
(crianças a partir de 7 anos). Voyager —
mensageiro pata as estrelas, sáb • dom . ás
19h30 (adultos) RS 4 o RS 2 (crianças até 10
anos) Avenida Padre Leonel Franca. 240.
Gávea (274 0096) Capacidade 120 luga-

¦ A mostra leuno 60 obras de 35 artistas. ?
ARTI CONTUPORiNIA NA COLBÇlO JOtO
SATTAMMI Museu de Arte Contempo•
rAnea de Niterói Mirante da Praia de Boa
Viagem, s n Niterói (620 2400) Pinturas esculturas e objetos 3' a sáb . das
13h ás 21 h Dom. das 13h ás 19h Grátis.
E*posiçáo permanente
USINA DO CATVTS — Musea da Republica.
Ru i do C.itHtc 153 Catete (245-5477) Instalaçáo 2* a 6", das 9h ás 17h. Sáb, dom e
feriados das 14h ás 17h Grátis E>oos>cáo
permanente
A mostra é uma viagem sobre o advento
da eletricidade no cotidiano das pessoas
PAssAOsmiuuRkx) Rams - Paço Impe •
naf Praça 15 de Novembro 48. Cantro (533»
6613) Esculturas 3' a dom. das 12b ás
18h30 Grátis E«pos»cáo permanente
A mostra reúne obras am farto a lui fluore^cente
A COUÇiO DO BARROCO ITALIANO - Museu
Nacional de Belas Artes/2' prto. Av Rio
Branco. 199 Centro (240-0068) As cerca
de 20 obras espelham nada menos do que o
apogeu do esMo barroco na Itália 3* a sáb.
das lOh ás 18h Dom das 14h és 18h RS 2
(domingo grátis) E»oosiçáo permanente
GALERIA NACIONAL DOS StCULOI XY1, JCVW,
XIX E XX Museu Nacional de Belas Artes.
Av Rio Branco 199. Centro (240 0068)
E*pos:cèo de obras restauradas. e«tre p«nturas e esculturas, da producéo artística br as*
lera nos Quatro últimos sécuk» 3* a sáb
das 10b *s 18h Dom. das 14b ás 18h R» 2
<domir>Qo orátíst E «pos«céo permanente
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TELEVISÃO
'Esporte

Espetacular' estréia hoje novo

formato que vai concorrer com a praia
Ariana Caldas —1/12/94
-}f, .

rior, Vander Pereira avisa que reportagens
sobre grandes viagens e aventuras (sempre
motivadas pelo esporte) serão mantidas.
Dentro desse espírito, o inicio da nova fase
inclui imagens do rali Paris-Beyjin. Por enquanto, a abertura e as vinhetas não mudam,
permanecendo também a tradicional música
que anuncia e acompanha o programa desde
o seu lançamento, em 1973.

De acordo com Vander Pereira, devido à
ênfase nas transmissões ao vivo. "o programa
perderá o formato de revista que tinha aos
sábados". Outra novidade fica por conta das
entrevistas, que passarão a ser mais íongas,
além de um quadro em que atletas de renome
atuarão como repórteres. A primeira a encarar
Bp-;
^^h9H^H
"nova
a
profissão" é a eterna musa do vôlei
Isabel, que, entre outros tópicos, perguntará a
Ida — medalha de bronze com a seleção feminina de vôlei em Atlanta este ano —, sobre as
suas fotos para a revista Playboy e a decisão de
não jogar mais pela seleção. Neste sábado, o
™
^:v>' ^\?-*
transmitirá ainda, direto de Niterói, a
a^
\^s%v ^ '<^^'<,xvvi^''i^ ^j#>P^vwSSj^^^^^Bi^iKj ^iM programa
partida entre Jackeline e Sandra e as americanas
¦^
.
mm Hanléy e Fontana, duas das melhores duplas do
do Wxgrqnia
é
âncora
Vanueci,
e
imcora
Vanned,
vôlei de praia feminino da atualidade.
Fernando
lado
de
tie
programa
que
Mylena Ciribelli vai estar ao
Na apresentação do
programa. Fernando
Vanucci terá a função
de âncora, ao lado de
Mylena Ciribelli.
do
domingo
A
onda
Glenda Kozlowski e
Clayton Conservam
Com a estréia dos novos dia e horário do mais tradicional atração esportiva da Rede continuam nas reportagens.
Ainda de acordo com Vander Pereira, as
Esporte Espetacular, na Globo, os aficiona- Globo passou por uma serie de reformulações
mudanças
no Esporte Espetacular atingirão
dos pelas mais diversas modalidades esporti- profundas para encarar o desafio das manhãs
um
outro
tipo
de público, diferente do das
vas devem se preparar para acordar um pou- dominicais. Segundo o editor-chefe do Esporte
sábado. Mesmo otimista, o editortardes
de
co mais cedo. A partir de hoje. o programa Espetacular, Vander Pereira, a prioridade será a
chefe reconhece que o programa deve enfren. passa a entrar no ar todos os domingos, às transmissão de eventos ao vivo. além do invéstar algumas dificuldades no Rio. Principal; 9h30, colocando à
prova a disposição dos timento em matérias que tracem o perfil de
mente com a proximidade do verão, em funnomes consagrados do esporte.
: atletas do video.
çào da concorrência com a opção de lazer
Para aqueles já saudosos do formato ante- preferida dos cariocas: a praia.
Mas essas não são as únicas mudanças. A
'>'-«
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TV POR ASSINATURA
Retrato
ique

feminino

levou

Oscar

Quando Mel Gibson anunciou o vencedor
do Oscar de melhor filme em lingua estrangeira,
em março deste ano, a maioria dos brasileiros
torceu o nariz para o escolhido. Afinal, o holandês A excêntrica família de Antonia derrotara O quatrilho, representante do cinema nacional dirigido por Fábio Barreto. O filme da
diretora Marleen Gorris é o cartaz deste domingo, ás 2lh30. no Eurochannel da TVA.
Como a disputa pelo Oscar nem de longe
suscita as paixões de uma Copa do Mundo, em
pouco tempo as qualidades desta produção
entre Bélgica e Holanda se tornaram evidentes.
O filme conta a história de Antonia, que, aos 90
anos e á beira da morte, relembra o passado e
as pessoas que marcaram a sua vida. As quatro
gerações da família são revividas através da
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FILMES

própria Antonia, sua filha, sua neta e sua bisneta, que protagonizam o inicio e o fim de ciclos.
A descrição dessas reminiscências pode parecer
tediosa, mas a habilidade da diretora ao conduzir a trama, repleta de figuras bizarras, e mosirar as quatro gerações de mulheres excêntricas
e independentes, prova que a estatueta ficou
realmente em boas mãos.
Mesmo sem primar pela originalidade e insistindo na tecla do realismo fantástico já expiorado, apenas para citar um exemplo, em
Como água para chocolate, A excêntrica família
de Antonia conta com o trunfo de personagens
carismáticos. Melhor ainda, esta crônica familiar, mesmo que narrada sob um ponto de vista
feminino, não procura levantar bandeiras e
passa ao largo de palavras de ordem.
O filme teve boa repercussão de público e
crítica nos Estados Unidos, além de ter sido
premiado nos festivais de Toronto. Chicago e
Rotterdam. Um currículo respeitável e determinante para a escolha do vencedor do Oscar.
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Kathleen Turner e Michael Douglas em Tudo por uma esmeralda

Confusão,

romance

e humor

trona Kathleen Turner num papel
Levou um bom tempo para que
impensável.
Tudo por unia esmeralda conseguisEla é uma escritora de romances
se se livrar da pecha de ser um
de aventura, daqueles passados em
Indiana Jones de sétima categoria.
lugares exóticos e que cruzam donzeO filme foi realizado na cola da
Ias apaixonadas com homens rudes e
e
de
também
Spielberg
produção
absolutamente sedutores. Pois a tal
retoma o clima aventureiro dos veescritora se mete numa
lhos seriados cinemaTUDO POR UMA história que não deve
togrãficos. SemelhanESMERALDA nada às suas quando é
ças que o bom retorno
obrigada a ir à Colòmde bilheteria se encarregou de desculpar. E,
Globo O 13h35 bia à procura da irmã.
Seu homem rude é Mise perde em estilo e
{Romancing thc stone) do
chael Douglas, um
originalidade, o lllme
Kobcrt Zcmcckis. Com
aventureiro intragável
de Robert Zemeckis
Michael Douglas. Kuthde
do
leen Turner e Dann> de
que vai ajudá-la por lá.
(amigo
peito
Dai pra frente é briga,
\ no. i.UA. l4iS4 DuraSpielberg) tem o rnériromance e humor. —
çào 2h
lo de mandar a maROBIN E MARIAN
CNT O 15J30
(Robin and Muriun) de
Riclüird Lestér. Com
Seun Connery e Auilrey Hepburn. Ingl;ilerra. I')7í>. Duiavão:
I Ii4.v
Aventura. Tempos depois do primeiro eonIronto. Robin Hood
volta a lutar contra o
xerile de Nottingham.
A bela Marian o
acompanha. Connerv
e Hepburn seguram a
peteca legal. * *
A TRAVESSIA DE
CASSAHDRA
Manchete O 17h
(Thc Cassandra crossinn) de Gçbrgc Pan
Cosmatos. Com Sophia Loren, Riehard
Harris e Ava Gardncr.
Inglaterra, 1977 l)tiração: 2h(ll).
Ação. Médico tema salvar passageiros em um
trem ameaçado por
terrorista munido de
um \irus mortal. *
MATAR OU MORRER
A VOLTA DE WILL KANE

CNT O 18h45
(Hi}>h niiMin II) de
Jerry Jameson. Com
Lee Majors, David
Carradine e Pernell
Rôherts. EUA. 1MSO
Duração: lli40
Faroeste. Espécie de
seqüência do Matar
nu morrer original
com Lee Majors no
posto antes ocupado
por Gary Cooper.
Mas não há como
comparar esse aqui à
obra-prima do cinema cronometrado dirigida por Fred Zinneníman. *
CORPOS ESCULTURAIS
Bandeirantes O 20ti
(llvatcnly boddies) de
Luwrcncc Dane. Com
Çynthia Dale. Canadá. 1994. Duração:
Ih35.
Aventura. Jovens ambiciosas abrem aeademia de ginástica. *
PERIGO NO ESPAÇO
CNT O 20h05
<l.ifcpod) de Ron Silver. Com Robert Log-

giu, Ron Silver e Jessica Tuek. EUA. 1993.
Duração: lh27.
Ficção. Depois de>dcsastre tripulação "de
astronave fica à clcriva. Versão espifcTal
de Um barco e nave
destinos, de
..... a
cock.
FLAGRANTE DELITO.
Bandeirantes O 2ítí„
(Nakcd lie) de Riehard
Colla. Com Vietoria
Principal e James"Pa|
rentino. EUA. 1Ü89Duração: Ih40.
Suspense. Assassinato
de prostituta coloca
em julgamento reputação de juiz.
¦ •
INDOCHINA
TTTT
Bandeirantes O lb30
(Indnchinc) de Régis
Wargnier. Com QiUu.'rine Deneuve e Vinceht Pcrc/. França.
1952. Duração: 2h37.
Drama. Na década de
30. família francesa
tenta sobreviver—^às
mudanças no Sudeste
'¦
asiático. ? *
/,<?' > i
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Educativa(2) í Gtobo(4) | Manchete(6) | Band(7)
| Record(13jL!
] SBT(II)
| CNT(9)
Tel
542-213?
.
Tel
(021)
(021)285-0033
Tel
Tel (021)) 2292-0012
1021)529-2657 j
j
j
f[lmc:I
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<KC
Homem« Natureza
ProK™im,r
'ol- •
j
Morrer II 4 \
(I8h)
•
ia
II'ill
Kane
|
Linha de Produção |
18 h
! fI Sh45) j
(I8h30) ;
j Programa de Doj mingo (I9h)
:
:

: Cine Shopping j
i ShowllfhíO)

19 h

Campeonato Brasileiro. Futebol. Hojc: Pahwirus x Coriiil/iiamliyh)

20 h

Imagens da Histó- j Fantástico(20hS0) | O Grande Júri
:
(20li)
ria. Filme: A guerra
i/o Brasil (20h)
!

Filme: Corpos e.ntil- \ Sessão das Oito :
Iurais (20h) j Filme: Perigo no es- j
: /wfo(20hl)5)

Vitrine (I9h)

i Cine Record ím
: ciai (20h)
Js

Debate Esportivo :
(2lh30) !

Swn)o20(2lh30)

Apito Final (21 h35l {

21 h
j Sai de Baixo. Hu- I Toque de Bola
: moristico (22H50) I (22h30)
22 h
Leda Nagle Com •
Certe/a (23h)

Sessão das Dez. Filme: Os saqueadores
(2?h)

: Jogo do Poder
.j (23h30)

23 h
Curta Brasil (flh)

Placar EletrAnico : Gnipo Imagem (Oh)
(0h)
Domingo'ma Maior, j
Filme: L criança j
por testemunha :
<0h30l
Igreja da Graça no
Lar(lh)
Espaço Renascer
Especial (Ih30)

! Circuito Night And
LU,
! Day (22h)
• >\

Domingo no Cinema j Vlesa Redonda
: (22h)
Flagrante ilelilo
(22h)
I '

Jornal de Domingo : Deles e Delas (0h)
(0h)
j
Cãmera Aberta :
(0h?0) :
Vidcoclube
Indochina
(Olh.Mll

t.i
T—t
Deles e Delas. En-'
ircMStas (23h) -yj
™
i
•
il

*»
-4: Primeiro Mundo : SBT Esporte (Ih30) • Jesos Verdade (0h) í
:
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Teatrólogo

desafia

e estréia

um mito do mercado

com

editora

autores

de seis peças de

coleção

provar

teatro

leitores
Sào Paulo — Hèlvio Romero

atrai

Barreto ao terceiro dia; de Luís Alberto Abreu, Intensa
magia, de Maria Adelaide Amaral; Fulaninha e Dona
Coisa, de Noemi Marinho; e Budro, de Bosco Brasil.
Os livros são encontrados em livrarias especiais, como
as do Espaço Unibanco de Cinema, ou por reembolso
"a distribuição ainda é
(fone; 011 674272). porque
muito precária. As livrarias cobram porcentagens altissimas que quase inviabilizam as vendas", conta Brasil.
Para 97, estão na programação da pequena editora
três livros que abrem um pouco mais o leque do
mundo teatral. Um deles è The crafl of contêm, uma
verdadeira aula de teatro, a vida da comediante Athenc
Seyler. Outro é Textos para teatro. de 111o Krugli. um
trabalho que busca incentivar crianças a brincar de
teatro em casa. E. por último. Guia do espectador
perplexo, do diretor e critico Sérgio Carvalho.
A Caliban Editorial só saiu do papel por haver
obtido patrocínio de duas empresas e Brasil tem consciência de que só sobreviverá se conseguir provar sua
tese de que o teatro em si atrai leitores. Formado cm
teoria teatral pela USP. Brasil, além do sucesso teatral
de Budro, vencedor dos prêmios Molière e Shell em 94.
escreve para televisão. Foi roteirista do Castelo ra-timhum, sucesso internacional da TV Cultura, adaptou
para o SBT a novela As pupilas do senhor reitor e,
agora, trabalha para a Globo, no texto da próxima
novela das seis. encabeçado por Alcides Nogueira.

HORÓSCOPO
I
I
TOURO • 21/4 a 20/5
Sua rotina, ao longo du
uma boa semana dominada por Marte, será
marcada, taurino. por aspectos de vantagens no
trato com dinheiro o valorização para as associa
çòes Cuidado com guardados e |òias Satisfação
torte proporcionada por pessoa que começa a assumir papel importante em sua vida Soja alento

GÊMEOS» 21/5 a 20/6
Dias de lorte condicionamento astrológico preTJ
valecerão na sua somana Vocó terá boa oportunidade para decidir uma
questão de trabalho importante e que tera reflexos
sobre seu amanhã Modere apenas as reações
diante dos quo lhe sào mais íntimos superando
sua fragilidade Busque compensaçóes

CÂNCER* 21/6a20/7
O trânsito direto de Mercurió, ao longo da semana. lhe da regência que
valoriza seus atos e novas vantagens em relação
aos seus negocios, a seus interesses de trabalho e
ao trato com amigos O momento é positivo e o faz
atilado e sensível nas decisõos Alegrias Intensas e
lorte compensação no amor

tóÃO* 21/7 a 20/8
A Lua entra em seu signojioie ãs 22h13 Posicidnamento de crescenies,vantagens a seu favor Agora, as possibilidades
de acerto sobro pendências quo o incomodam se
i.tfiwm bem tortos com o passar dos dias Vida
amorosa que pode ganhar novo significado Surptpsas partidas de pessoas mais intimas

VIRGEM* 21/8a 20/9
Trabalho e interesses tinancoiros estarão bem
protegidos no correr da
semana Basta apenas que você aia com prudência
e maior cuidado para deles obter o melhor. Você
terá boas surpresas com a semana, em assuntos
matoriais No amor e em lamilia. tudo dependera
de você mesmo Busque ser mais otimista

LIBRA • 21/9 a 20/10
Contando com Vônus a
intluencia-lo. você. libriano. tera uma semana de bons indicadores Equilíbrio nas ações e
determinação na busca de obietivos de trabalho
Na vida intima, consolidam-se as boas conquistas
do período anterior Realização intima que estara
dependente de seus proprios atos

ESCORPIÃO • 21/10 a 2Q4
Graças ao transito direto de
Marte sau regente sAo positivas as inlluúncms que £2^
moldam esta semana No trabalho e em relacáo a dmheiro você poder,i obter algum progresso A)a com dinamismio e planeje seus passos Dè-se um pouco mais ao
dialogo e a convivência com os mais íntimos Isso mudara
seu modo de ver as pessoas

SAGITÁRIO • 21/11 a 20M2
semana, nativo, mol' Sua pelo posicionamen¦•Td,positivo. lhe dará boa
. —
oportunidade para resolver antigas pendências ligadas a prolissão Evite confrontos e concilie quando
se tratar de problemas em família Indicações de
alegria no amor. com boas surpresas e compensaeflo' Vida em tamilia bem-disposta
,'v;> £

CAPRICÓRNIO* 21/12 a 20/1
O leque de influências
predominantes ao longo
de sua semana lhe da
lorte disposição criadora, com resultados práticos
imediatos em sua rotina de trabalho Mantenha sua
persistência Acerto nas decisões de negocios Ni
amor. procure superar pequenas diferenças e se dé
ao dialogo o a conciliação com todos

AQUÁRIO* 21/1 a 20/2,
Quadro de crescentes
vantagens materiais Este período nativo, mostra que seus sentimentos estarão aflorando de forma intensa, criando um quadro muito significativo
para sua rotina a partir do agora Entendimento com
amigos e parentes se dará neste período Quadro
noutro para o amor Mudo sou estado de ânimo

PEIXES* 21/2 a 20/3
Bem influenciado, os
próximos dias marcam
seu ingresso em fase
bastante compensadora. pisciano. com reflexos
sensíveis sobre sua rotina de vida profissional e
financeira Compensações fortes em relação ao
amor o a sua vida Intima Novidades gratilicantes
em relação aos seus sentimentos mais intensos
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Aries* 21/3a20/4
Diante de um quadro poJSflYio e de boa inlluéncia. você. arietino. terá
uma semana em que os aconlecirnenlos podem
Burpreendè-lo em relação a dinheiro e valores Isso
f^ai criar um quadro muito po6itivo ao seu redor.
,com crescimento interior o alegria Busque mudar
1 seu piodo de agir e se|a otimista

• O MENINO MALUGUINHO
iocs ncTFVH
[,..quek> vie LU6AR!
^

brasileiros

que

Bosco Brasil ê formado êm teoria teatral e já conquistou um prêmio Molièrc

tíATÀO DE MEIA-IDADE

1 1
I

o

Para

jj|g; MAR1LI RIBEIRO
SÃO PAULO — Caliban é uma espécie de monstro
m
ss que vai estabelecer com o anjo Ariel, pelas mãos de
Próspero, um violento contraste, numa das raras peças
de Shakespeare, A Tempestade, de desfecho conciliatório. Por ser um personagem secundário, poderia ter
sido deixado de lado no batismo da editora recém-fundada pelo escritor e teatrólogo Bosco Brasil e três
sócias, a Caliban Editorial. Mas na opinião de Brasil,
tem tudo a ver com o espirito do grupo paulista Teatro
de Câmara, que há dois anos desenvolve projetos de
pesquisa teatral nos quais o ator é o centro da peça.
Uma certa critica aos apelos cênicos dos chamados
diretores de vanguarda, que vêm dominando a cena.
O sonho acalentado há anos de criar uma editora
centrada em autores de textos teatrais realizou-se como
um desdobramento do Teatro de Câmara e estreou
de
lançando uma coleção intitulada Teatro Brasileiro
"O mercabrasileiros.
de
autores
seis
com
Bolso,
peças
do esta abastecido de teoria e estudos sobre grandes
peças, graças aos trabalhos publicados por editoras
respeitadas como a Perspectiva. Mas as peças em si
jamais ganharam muito espaço. Uma razão é o medo
de não atraírem leitores, por suspeição de que não se
trata de leitura fácil para o leitor médio. Gostaria de
desmistificar isso", diz Brasil.
Na leva de estréia estão Paris-Belfort, de Alcides
Nogueira; A mão armada, de Edla Van Steen; Limat
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HORIZONTAIS — 1 - forma poetico-musical.
improvisada ou nâo. em compasso binârio. cuja
melodia ó declamotôria. em valoros rápidos e
intervalos curtos, e que é usada pelos dolistas
nas peças com refrão coral ou dialogadas (como
cocos e desafios), 9 — replantaçâo duma roça de
mandioca, feita ou à proporção quo ela è desmanchada, ou dopois de retiradas todas as raizos aproveitáveis. 10 — lugar sagrado onde os
deuses oram adorados (assim designado pelos
nôrdicos). 11 — con|unto do condutores das
águas pluviais que escorrem pelo telhado das
casas, àlveo de madeira para passagem de rio
ou de riacho. 12 — circulo de ouro ou de prata
como sinal
que os timores trazem aos pescoço
parte
de haverem cortado cabeças de inimigos;
—
designação
13
da
sela.
dianteira arqueada
vezes
ao
umas
davam
antigos
gregos
quo os
cobre puro outras ao latão. outras ao bronze,
denominação dada pelos gregos, uma vozes ao
cobre puro. outras ao latão. cobre e zinco, —e
outras ainda ao bronze, cobre e estanho. 15
espécie de bolo muito macio, feito com açúcar
manteiga, farinha de trigo fina e ovos. —parte do
o lado
navio onde se amuram as velas. —16
esquerdo e posterior da cena. 18 espécie de
flauta egipcia; flauta usada pelos tziganos romenos. 20 — pedaço do linha de barca ou arrebém
que prende a fasquia do toldo de embarcação
miúda à borda, a fim de mantô-lo em posição
horizontal, cada um dos cabos que. numa esparrela de palmatória, váo fixar-se a pès-de-galinha
presos de um lado e do outro da palmatória, e
por meio dos quais esta 6 manobrada. 22 t
diz-se da estrutura afastada de um eixo. como no
caso das escamas semimferas das conlferas. em
que a inferior o chamada abaiial e a superior
atiailal. que esta tora do eixo do— corpo, ou de
uma estrutura particular dele. 24 propriedade
dos latos da consciência de se manifestarem
como internos, principio substancial absolutamente único e idêntico (espiritualistas em geral).
25 — diz-se de uma peça principal quando está
em faixa
entre duas outras as três alinhadas
(pl ). pendidos para um lado. 27 — designação
do certos atributos da sensação visual independentes da forma, do tamanho ou de outras caracteristicas espaciais da imagem retiniana; proque faz com
priedade do som de um instrumento,
crônica,
que se distinga de outro. 28 — afecçáo
não inflamatôria. do ouvido. 29 — quantidade
mais ou menos considerável de roseiras dispôstas proximamente entre si
VntTtCAIS — 1 — abertura que se laz no
costado de embarcação, rente com o convôs
das águas da baldeaçAo ou da
para escoamento
chuva. 2 — designação que davam aos franceses
os indígenas brasileiros. 3 — que tôm dois cihos.
4 — cerrado, fechado. 5 — delgada aba membranosa que forma uma frnnia em torno de uma
abertura. 6 — substância que acelera a vulcanizaçâo da borracha ou permite que ela se— realize
em temperatura baixa. ? — entrega. 8 diz-se
do tipo de obra caracteristico do séc. XVIII. influenciado pelos traslados caligráficos do talhodoce. e que apresenta contraste médio entre
finos e grossos, e serifas em forma de consolo.
10 — instrumento musical dos negros, feito de
um tronco oco fechado com pele na parte mais
larga, tambor afro-brasileiro de forma cilíndrica.
12 — o leme. quando carregado para barlavenlo.
14 _ variedade de manga pequena e muito
doce. casta de oliveira 17 — entre os antigos
em verso que se destina a
gregos, composição
ser cantada. 19 — a parte superior, ou coroa, do
capitei da coluna, cuja função è transmitir as
cargas do entabiamento. da cobertura ou dos
pavimentos superiores para a coluna, protegen-e
do assim o capitei, que geralmente é dedicado
21 — muito
frágil: 20 — criada de dama nobre.
valioso, de grande esplendor; 23 — chocalho de
cobre que representa a autoridade de Xangô: 26
— peça de fogo de artifício, que gira em volta de
um eixo. proietando raios de togo: aquilo que
brilha com grande esplendor.
SOLUÇÕES DO NÚWmO ANTCMOII
HORIZONTAIS — parenetica; amatalotar; paz.
vai mr. adotar, abe. runas: abam. oral; avale.
tor. grades ac are. ias. desmarcada: arroleirar
VERTICAIS — paporotada. amadurecer, razonar: et navas elar. tol it. cambaleada arremessar tal. abadiar: aba. arere. gral amo. sr.
Cl.
Cuiiaapumlêiicto
¦P.4-
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de

exemplo, com 56 anos. estou na
menopausa." Serjão na menome ajuda: menopausa? Aurélio
"cessação da mensé
a
pausa
truação". Gente, o Serjão virou
caso de junta médica. Como o
Aurélio, foi muito sucinto, vou
tentar entender o ministro na
Grande enciclopédia portuguesa
"Este
brasileira. Está lá:
período
de vida feminina, conhecido pela
denominação de idade critica, é
caracterizado por perturbações
de ordem vascular e nervosa,
atribuíveis ao brusco desaparecimento da função ovárica. (...) F.
a chamada loucura da menopausa." Então tá explicado: todas as
grossuras com que Serjão tem
brindado o país ultimamente são
"loucura
da mejustificadas pela
nopausa" que ele está vivendo.
Esta coluna solidariza^ com o
ministro e torce pelo seu pronto
restabelecimento. E dá uma dica:
parece que a administração de
"extratos
ováricos" resolve.

atrasados no TRE e. por isso. a
apuração corria com vagar. No
Rio. houve problemas na transmissão telefônica dos resultados. O TRE. então, desistiu do
on line e começou a usar umas
Kombis. Apuração com Kombi? Será que em Estocolmo ainda tem Kombi? Era demais.
Seis da tarde, o eleitor voa para
o computador para sentir um
cheirinho de Primeiro Mundo.
Nada. Seis e meia. sete. sete e
meia. oito. Nenhum resultado.
Será que ele teria que se contentar com a pesquisa de boca-de-urna? Oito c meia. nove.
nove e meia... Para encurtar a
história, o primeiro resultado
na Internet só apareceu ás 2 e
meia da madrugada. E o segundo boletim só entrou no ar ás
II e meia da manhã. Mas não
era de 30 em 30 minutos? Ou.
para o TSE. 30 minutos demoram nove horas? O eleitor ingènuo largou o computador e voltou para o Terceiro Mundo, a
tempo de saber, pelos jornais.
que os resultados do Rio. prometidos para a meia-noite de
quinta-feira, só iam ser divulgados na noite de sexta. E foi
descansar da ressaca eleitoral, certo de que vivia cada vez mais
longe de Estocolmo.

longe

Estocolmo

Inuénuo. o eleitor acordou animado na quinta-feira. Parecia
ate que estava no Primeiro Mundo. O voto ia ser eletrônico.
Tratou de ter certe/a do número do candidato a vereador para
não pagar mico na hora do pleito e foi em frente. Antes de sair
de casa. leu o jornal e encheu o peito. Além da urna eletrônica,
os resultados estariam disponíveis, naquela dia mesmo, pela
Internet. Inscreveu-se então no TSE para receber, de meia cm
meia hora. a partir de 6 da tarde, um e-mail com os resultados
da apuração! Convenhamos, acho que nem em Estocolmo e
tudo tão Primeiro Mundo. Então o eleitor ingênuo saiu de
casa — podia ser um dia de sol. mas Estocolmo também deve
ser nublado assim — esbarrando naquele monte de gente feliz
A seção, numa escolique também ia votar eletronicamente.
Mundo não. estava
Primeiro
de
muito
nha que não parecia
máquina de votar
A
decepção.
vazia. E ai veio a primeira
eleitor, embriagaum
estava quebrada. Quebrada?'.'?? Diz que
do de fervor cívico, apertou com tanta força o número de seu
candidato a prefeito que o computador pifou. Mas então
como é que vai ser? E só preencher a cédula, que nem
antigamente. Frustrado, o eleitor ingênuo deposita um voto
110 computador, volta para casa e resolve matar o tempo
vendo televisão, até 6 da tarde, quando a Internet começaria a
divulgar os resultados do TSE. O noticiário era assustador.
Em São Paulo choveu muito, o que fez os disquetes chegarem

"Essa
coisa de homem é
Ai a íris Letiéri vai ao Jô e filosofa:
muito engraçada." Para ser mais especifico, o colunista quer saber: que coisa? Coisa de homem engraçada só pode ser a do
Sérgio Motta. que está na menopausa.

O presidente Fernando Henrique diz que a derrota de José
Serra não significa a desaprovação do eleitor ao seu governo.
Muito bem — FH jogou tão pesado na eleição paulista que
chegou a deslocar um ministro para bancar o cabo eleitoral e
anunciou medidas populares que melhorassem a imagem de Serra
e. agora, diz que não tem nada a ver com isso. Vem cá. se a derrota
do PSDB em São Paulo não significa que o eleitor paulista
desaprova o governo federal, então significa o quê?

Todo o destempero verbal do ministro Sérgio Motta constatado no inicio da semana já pode ser explicado. Ele mesmo
explicou, aliás. Ao acusar Erundina de estar na menopausa —
não há motivo nenhum para uma mulher nesse estado ser
acusada, mas de Serjão. como se verá a seguir, tudo pode ser
desculpado —. ele estava acometido de uma incontrolável tensão
No dia da eleição, o ministro tentou se justificar:
pré-eleitoral.
"A
menopausa tem que ser enfrentada com dignidade. Eu. por

O presidente Fernando Henrique passou uma descompostura
pública no seu ministro das Comunicações como se tivesse ficado
surpreendido com as declarações de Serjão sobre Erundina.
Chegou a ser publicado também que dona Ruth estava indignada com o comportamento do homem de confiança do seu
marido. Não sei não. Mas quem ficou surpreso e indignado foi o
povo brasileiro que. afinal, não convive com Seijão na intimidade. Mas o presidente e dona Ruth convidam o ministro para
jantar, discutem com ele sobre reeleição e devem, de vez cm
quando, até trocar opiniões sobre o destino das comunicações no
pais. Por isso mesmo, é legitimo supor que Fernando Henrique e
a primeira-dama estão mais do que acostumados com as idéias
de Serjão. Por que a surpresa?

Agora temos até dia 15 de novembro para descobrir e votar
com consciência. Afinal, quem é o maquiador de Sérgio Cabral
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Roberto
Drummond.
com seu
romance
sobre uma
jovem de
lasse média
que.«' torna
prostituta:
"Eu
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literatura de
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\linas'

Drummond,

Roberto

minissérie

¦/%

iiMPirw
m
IB

|i.

de

Glória

de

¦*
V|
¦
|¦XII

/\

Perez

^1

vai

servir

na

Globo

4/9

LI
¦

¦
¦

V

UWvW\4V/l

t ABIANO LANA
BELO HORIZONTE — O romana' Hilda Furacão. do escritor mineiro Roberto Drummond. será
transformado em minissérie da Rede Globo. A
história real de uma jovem de classe média que
misteriosamente resolve se tornar uma prostituta
será adaptada pela novelista Glória Perez e terá a
direção de Luiz Fernando Carvalho. A série será
exibida em 1997. ano do centenário da capital
mineira.
A Rede Globo comprou os direitos do livro na
época de seu lançamento, em 1991, quando especulou-se que Hilda Furacão seria interpretada pela
atriz Leticia Sabatella. A emissora voltou a pensar
na idéia este ano. Segundo Drummond. o vice-prcsidente de operações da Globo, José Bonifácio
o diretor
Sobrinho, o Boni. deu o sinal verde para"Conversei
Mário Lúcio Vaz iniciar a produção.
uma hora no telefone com Glória Perez. Ela gostou muito do livro e garantiu que irá respeitar a
minha história", afirmou o autor de A morte de DJ
cm Paris.
Freqüentadora de missas dançantes c do tradicional Minas Tênis Clube. Hilda escandalizou toda a cidade ao. repentinamentcnnrdnTFde abril
de 1959. abandonar sua vida anterior e se tornar a
prostituta mais desejada da cidade. Ela se muda
para o quarto 304 do Maravilhoso Hotel, na Rua
Guaicurus. zona boêmia da cidade. A via era
charmosamente marcada pelas vitrines de neon.
uma casa de dança e fazendeiros de café que
vinham conhecer as meretrizes. Homens faziam
filas na porta do hotel para conhecer Hilda.
O romance, que já está na décima edição e com
lançamento marcado na Suiça, é narrado por um
personagem que possuiu o mesmo nome e profissão de seu autor. Roberto Drummond. O narrador acompanha os escândalos protagonizados por
Hilda e todo o movimento das beatas para transferir a zona da prostituição para outro lugar da
cidade. Convivem com Roberto, o padre Malthus.
que se apaixona pela protagonista, e Arame!, o
bonitão. que sonha ser ator em Hollywood.
As forças religiosas do livro são representadas
pelas tias Ciana e Cãozinha. que chegam a ordenar
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a todas as mulheres da cidade de Santana dos
Ferros, a entrarem de costas em uma igreja para
não verem um painel de Yara Tupinambá no qual
Adão está nu.
O livro é uma mescla de fatos verdadeiros e
boatos, onde a maior interrogação são as causas
"Não é
das transformações de Hilda.
jornalismo
moderno nem literatura tradicional, mas o leitor
acredita em tudo. Ê tudo que eu não fui como copv
ilcsk do JORNAL DO BRASIL", afirma o escritor. Aparecem nas páginas do romana- dezenas de
pessoas que viveram no periodo enfocado na històna como jogadores de futebol, políticos e jornalistas. O Roberto Drummond personagem é um
jornalista da Folha de Minas. que deseja ser guerrilheiro e transformar a Serra do Curral na Sierra
Maestra. de Cuba.
Drummond acredita que todas as sutilezas de
apesar das
Hilda Furacão deverão ser preservadas,
"A Globo tem
limitações da linguagem televisiva.
bww liou e sei da competência de Glória Perez. Eu
acredito em uma literatura do mistério, principalmente do mistério de Minas". Para o autor, o
maior desafio dos adaptadores será escolher quem
interpretará os personagens, principalmente Hilda. Drummond. no entanto, não quer se envolver.
"Isto será um
papel do Luiz Fernando", esquivase. De concreto só há um convite a Milton Nascimento para criar a trilha sonora.
Outro desafio para a Globo será a reconstituiçào do cenário. A Rua Guaicurus sofreu um intenso processo de degradação nos últimos 30 anos.
Hoje a rua está tomada por camelôs, mendigos e
sem nenhum glamour da
por prostitutas baratas,
"A liberação sexual dos anos 60 c
época de Hilda.
70 tirou o charme da zona boêmia. Acabaram-se
os dancings. Virou um negócio de alta rotatividade. mais popular. E outro fator que conspira
contra è a Aids".
Apesar de ter vivido na época de sua história.
Drummond afirma que não sabe mais do paradeiro de Hilda, que largou a prostituição no dia 1" de
"Acho
abril de 1964.
que ela está vivendo em
Buenos Aires com o padre Malthus". sugere o
escritor.

.
Nao
pode ser vendida aeparadamante
,i__
Ano 21 - N" 1.066 - 6 de outubro de 1996

•

V
'

¦

¦

•

"''
B

^

^Lg^r'

'"

Ih^I

¦rs?^
»J
I
w*;v
JBSB
P:.';;-?
^Kfi-r
*
a_
,'. isl\-"*/i^^^B._^*B
-¦W^^W

°o

m

futura
fata.ro do
das
'.

JB
..__¦ _ ^ B.: rJi S"

trtearflj

Laranjelras?
¦i:
:«

^^IIB^BBBM^^^^^^Bis^piiSfiiill
¦*^&WF'Mrtyt&EszÉ^Z
^jp^j^pgis
p^Hjl
SiiiPiiPPii
feS^fá^rSí^

BB&IKi

^<ktef

..

Vv-fti^.v--' - SpP'

j3|i|

111118!

'¦-•'Jmmi^b,flaH^^^|HHgii^|HH|H
Ij
¦BBBMflW
I

:.,

H
|iSH|
... >3, 95l£«3Sf\3M*-- .

I ^i^HBBBBBB

Eiii

11

i i

^B

sa^^w

^V|W
<mJ^V
VI"
^

Tv^^

ft.
k

J$jdjflK^rB^^^KPipl^^^H¦

UB^

_J^9|^Hl_JHi

(^¦BB

Bl^M^Bf

/

'iiM^

ADVERTE:
ADVERTE:
SAÚDE ADVERTE
O MINISTERIO
MINISTÉRIO DA SAODE
DIVERSOS
FUMAR PROVOCA DIVERSOS
MALES

SAUDE.
A SUA SAÚDE.
SAODE.

^^^^B

BB^B
Tl^^

^^^^B

fi

e

ESCOLHA

sua.

Liberdade

sua

a

e

l l ? n t

ultra

f r e e

escGUier

P»fts

a i rd a

fumar

menos

o t1 n a

a l c a .r a

em

'
a 5 r ¦-

11 3 o

do

sabor

gosta

fR££

LIGHTS

ULTRA
5

,no

r;e

3lcatrãc,

o, o

ing

de

nicotina

-

IBu

rV^^igl

Questão

de

boflnsenso

''
*

^

3

^

'
^

^
I
*-j*, 'IHHPli,
%.$v. ^>;. W^i^SFi^Pl^«j*i^^HWP5'FPK.cVftc^:j^SB5sK
^jijifc-^'"¦
' .-'mP*^M • WjHBfl^Mi^^^^^^^^^^BBrif''.•
-^r
iaSfflHp^
^.
T
ffiB^^Kfp^£> £• ~"" J.' -r'--.TS3p-^
i

^PPP^V'1'5 ' A|M^S4/^'SiKit',t

ffl»i^^*l^'

*

'i^^^Bi ^jI^L >v "•*

^*

^
\

?"'"":"''

PH

neutro,

Essa ée a nossa

1/4

de creme

super suave.
suave.
hidratante e um perfume super

declara<^ao
maior declaração

de amor.

12 de outubro,

jj^fc ffi^lRfe

?5aifc v* * -tJ&- -2 u.'.'j^&iw^^^^M^BB^^S

tiffe^^-Hr'T'~-:j;;f' ¦ ¦ -

|M»gw»<aiifB)g^^

" ' 7'

*:&'£

?

crian^a.
dia da criança.

DOMINGO

ENTREVISTA

/

MARIA

BETHÂNIA
/

em

Ambos

por
Fq>o« da Marco Tnranova

Âmbar

SALOMAO
WALY SALOMÃO

^

"S
"Senhor,
de
nhlivra-me
de
mim" - estas últimas
palavras da Prece de
Jr
Fernando Pessoa relampejaram feito raio,

desconcertante

e

naigieja
paradoxal,
matriz de Santo Amaro da Purifica«fc.:

dia; 18 de ju^
ção,
de coco1996* durante a missa festiva
nho de 1996,
Béthânia.
BethSnia.
memoração dos 50 anos de Maria
memoragao
tempo, um
Este final aflitivo era, ao mesmo
7r

da companhia dos saltimbancos que
raio-x
raio-xdacompanhiadossaltimbancosQue
Sua
/
constitui a marca registrada de Sua
opos¦%
KT
\.M
Coincidencia de oposAlteza cantora. Coincidência
"Seu"
Dona
W%
Zeca e Dona
tos gerada por
em
em
J®|
Cano e portadora de uma alma
mesclam-se
alUP^^
cuja argamassa mesclam-se
'"-^iiSfek,.
imprevisibir
constância
constancia e imprevisibi/
medida
lidade em uma medida
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e-1
surpreendentemente e-

";-^

xata. Circo e palco
palco

'

Com6dia
italiano. Comédia
raro.'
ambar raro.1
deli*
dell* arte e âmbar
Sua voz rascante inemeu
briou Severo Sarduy, meu

\

amigo
amigo poeta cubano, como
inexordvel do barroquismo brasifndice inexorável
um índice
louvação
louva^ao ee
,
leiro. E para terminar logo esta
extraordin^rio
em paz seu extraordinário
poder reouvir
'
equitfÂmbar, obra-prima de equilínovo CD Ambar,
tradi9ao,
brio entre a novidade e a tradição,
a mim mesmo e ao
plagio aqui
voluntariaPessoa: Rainha que voluntanacoroa.
mente abdicou cetro e coroa.
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dizia assim: Rio meu querido/é o
meu coração que me diz/muito c&movido/por jamais me sentir tão feliz/tu
sabes que eu sou baiana/baiana que
não se troca/mas lá pra cá, cá pra

Bethânia, você tem uma aura de
Greta Garbo da Estrada das Canoas
(risos). E no entanto tem uma antena ligadíssima com o mundo. Um
exemplo bem forte disso é seu novo
disco, onde você faz um mapeamento dos novos compositores. Como é
esse
que isso se dá? Essa distância,
semi-isolamento, e ao mesmo tempo
essa imersão no mundo?
Tenho uma coisa de Santo Amaro, do
interior, continuo muito reservada,
gosto da minha casa, dessa esquisitice
de ficar um pouquinho isolada. Agora,

"Não

lá/já sou quase carioca...
Que lindo! (batendo palmas)
E aí acho que você, mais do que ninesse equilíbrio.
guém. representa
E. mas eu sou... Olhe. desembarquei
aqui em dezembro de 64 pra tazer ONara (Leão), e
pinião a convite de
tirou mesmo
quem me deu a mão. me
do táxi. foi Teresa Aragão. uma carioca da Tijuca. talvez a pessoa mais ca-

pode ficar
sou
antenada.
sou filha de Dona Canô,
lembrando o
rioca do mundo, e minha grande,
E sou rápida pra escolher, pra perceChico
O
louca pelo Rio.
passado.
grande amiga. Ela era
ber. Gosto, não gosto, quero, não queuma carioca apaixonada, de viver o
quando compunha
ro, é rápido, entendeu? Pra eu escolher
Rio de manhã, de tarde, de noite. Ia
pra você,
eu fiz o
quem eu queria gravar quando
sozinha pra Lapa. foi a primeira muCaetano. Os novos
disco e tal, foi muito rápido. Não prelher a entrar em morro, a fazer parte
compositores são
cisa eu fazer pesquisa e ficar ouvindo
de diretoria de escola de samba. Imarádio, ouvindo todos os discos, não
realidade na MPB"
deslumgina ser recebida nesta cidade
eu digo
Bethânia
precisa nada disso. De repente
'mas
brante por uma pessoa tão apaixonada
que coisa linda isso, esse poema
assim e espetacular como ela. na made Arnaldo (Antunes); essa canção de
neira de amar. Então essa cidade caiu no meu colo.
Adriana (Calcanhoto) me toca'.
dividido,
Quer dizer que seu coração é mesmo
Um ponto maravilhoso no disco, aliás, é o equilíbaiana e carioca.
brio entre a novidade e a tradição...
Divididíssimo. Eu nasci em Santo Amaro, não nasci
É a realidade da canção brasileira. A realidade da inem Salvador, e tem uma diferença entre quem nasce
térprete são esses compositores que estão aí e que
no recôncavo da Bahia e o soteropolitano. Acho Salsão maravilhosos. Fico muito feliz de estar cantando
vador linda, mas minhas três cidades são Santo
eles. Não pode ficar lembrando o passado, o Chico
Amaro, Rio de Janeiro e Paris (risos).
comquando compunha pra você, Caetano quando
Outro dia eu estava conversando com nosso amiestão ótipunha pra você... continuam compondo,
nós dois cogo comum, Luís de Freitas (estilista),
mos, estão felizes aí, mas tem novos, é a nova realicom
o
esmero
mentando sobre o apuro,
que você
dade da música popular brasileira.
faz as festas de santos. Por exemplo, pega papel
Eu mesmo não pude fazer nada mas acabei ajude seda para fazer coisas lindas, peças que me
dando no título, né?
lembram Tarsila do Amaral...
Muito. Você definiu o título. Âmbar.
Estudei em colégio de freira e aprendi a bordar, traÂmbar é uma palavra muito forte. Tem uma pabalhar com papel celofane. papel de seda; aprendi a
rescensa com álibi, não é? O mesmo númefazer bandeirinha. lanterninha. O mês de junho pra
ro de letras, começa com a, além do carámim é um mês encantado. É o mês mais feliz do ano
ter imantado, talismânico...
dia Io ao dia
porque são os três santos festejados. Do
Nesse disco teve a coisa da composição que me deido dia
aniversário,
3 é Santo Antônio, dia 18 é meu
xou feliz. Gostei de ter conseguido essas canções e
22 ao 24 tem São João e 28 e 29. São Pedro. Festas
mesclado com a coisa da tradição do nosso canciode
que são uma saudade que eu tenho tão grande,
neiro, com Chão de Estrelas, Ave Maria e Quando
quando eu era menina e vivia em Santo Amaro, que
Eu Estive na Bahia, do Ari, do Silvio, do Orestes e
hoje nem mais tem isso lá, mas eu faço isso aqui
do Vicente Paiva...Agora, eu tinha escolhido no
dentro da minha casa no Rio. E faço todos os objemeio, entre esses e os meninos de hoje, o Orlando
tos. decoro, faço o terreirinho de São João, de Santo
(Moraes), a Adriana, Arnaldo, (Carlinhos) Brown.
Antônio, de São Pedro, faço a fogueira...
eu tinha pensado numa pessoa que eu adoro, meu
Outro lado inusitado seu que pouca gente sabe é
Vila. E o Martinho tez
querido amigo, o Martinho da
você trabalhar com jóias...
uma bela canção pro disco e eu cheguei até a fazer
É porque eu trabalho em silêncio, sem público.
um pouco a base, mas guardei, não vou nem usar no
de fazer, de soldar, de montar. E adoro esse siGosto
show, vou deixar para um disco novo que eu venha
lêncio, não ter resposta disso. Eu não vendo jóias,
a fazer. Eu queria Martinho no meio disso, porque o
não ofereço minhas jóias. Dou pros meus amigos.
Martinho tem uma coisa linda, carioca, que...
A sua casa é toda iinantada com objetos bem da
Era isso que eu ia falar agora, Bethânia. Tem
sua escolha, aqueles móveis, aqueles bancos maaquela música que Marta Rocha cantava que já
DOMINGO 6

eu sei o que é ser médium, eu sou médium. E isso é uma coisa que assusta,
né? Ele tinha pavor como eu tenho
muito medo. Tenho uma ligação muito forte com o candomblé mas tenho
um medo horrível de tudo, de receber
santo, de ver futuro, eu tenho medo de

ravilhosos, fale um pouco sobre eles.
Eu não saberia viver numa casa que
alguém fizesse pra eu viver. Que alguém decorasse para mim. Porque casa é a barriga da mãe. A gente fica ali,
naquela aguinha... tem que ser sua.
única (risos). Eu não sou decoradora.
mas sei as coisas que me dão prazer.
Eu viajo, conheço pessoas, e vejo algumas coisas que eu quero ter para
mim, ao meu redor. Esses bancos são
de um artesão maravilhoso que eu
descobri na Amazônia. Eu sou louca
leão. A
por leoa, não gosto do bicho
leoa caça. é defensora. O leão dorme
muito, come muito, fica meio molendele.
gão, rosna com aquela perucona
Eu acho a leoa mais elegante. Então
pedi e ele fez esse banco pra mim, que
é uma peça lindíssima. São duas
leoas, uma de costas pra outra, e os

"Quando

cartomante, eu tenho medo de tudo.
De trovão. Me lembro de quando fui
entregar a letra de Mel na sua casa,
e chovia, caiam uns raios na Pedra
da Gávea. Bethânia ficava num estado que parecia que entrava numa
caverna feita dos próprios cabelos,

fui

uma coisa inacreditável.
Tenho muito medo. E adoro. Acho que
Me/, caíam uns
é isso minha paixão por Fernando.
raios e você, de
Tem um poema dele que é o que eu
munmedo, parecia
quero dizer pra mim e pra todo
do, porque afinal de contas eu tenho
entrar numa
essa voz, a voz que mora em mim, que
caverna feita dos
não é minha, Deus botou, mora aqui,
braços são as cabeças. Agora, é um
próprios cabelos"
mas é da humanidade. E esse poema
tronco só, gigantesco.
me ajuda tanto que eu tenho que usar
Outra coisa inacreditável na sua caessa voz que Deus me deu pra dizer issa é manutenção de teias de aranha,
so pras pessoas. É um poema dele que se chama Seimensas. Você não deixa mexer?
teu destino/rega
gue teu Destino. É assim: Segue
Não. No jardim precisa de teia de aranha. Elas cotuas plantas/ama tuas rosas/o resto é sombra de ármem mosquitinhos. No meio do mato tem que ser
vores alheias. É demais isso! Eu fico tonta com isso.
assim. Eu não faço tipo de que vivo no mato, eu viAí vai assim... deixa eu ver se me lembro... A realivo no mato mesmo (risos). Tem muito coisa positidade é sempre mais ou menos do que nós queremos.
va e tem coisa chata também, tem gambá...
Como é que você vê hoje o Brasil?
Bethânia, vamos falar de duas coisas, de dois fasAinda não consegui ficar completamente feliz. Lógicínios. O do teatro e o do Fernando Pessoa, que
co que estou muito mais feliz com o Brasil do que
agora retorna no seu show.
estive alguns anos atrás. Mas ainda está muito pouDesde menina sempre tive adoração pelo palco. E aí
co pra o que eu esperava ficar feliz com o Fernando
fui pra Salvador estudar e conheci a escola de teatro
Henrique presidente. Porque acho que ele tem poda Bahia em sua época exuberante. E eu achava que
der, apoio, tem tudo para fazer. Por isso que eu queeu ia ser atriz. Por uma circunstância, Caetano foi
ro falar pouco nisso, porque confio muito nele, reschamado para fazer a trilha do filme do Alvinho
eu sei que a intenção é
peito, e sei da intenção dele,
Guimarães, o curta-metragem Moleque de Rua. Ele
'Bethânia,
boa. Quando fico muito amargurada com essas coivocê vai cantar'. E eu
fez a trilha e falou:
sas, achando que nada vai se resolver, tenho vontade
botei a voz na trilha. Eu cantei mas não achava que
de me juntar com essa gente do Movimento dos Sem
com isso estava abandonando o teatro. Eu achava
Terra, um movimento que sinto real no Brasil.
E acabou viranque eu cantando era teatro também.
Você, a Abelha Rainha, aderindo ao José Rainha?
do a minha história isso. Quer dizer, eu sou uma inviva.
(Risos) É que eu acho que ali tem uma coisa
térprete e gosto de trabalhar com texto. Agora, sei,
Toda vez que eu sinto que está tudo um marasmo,
há muito tempo, que o palco só falado, ou fazer persinto no Movimento dos Sem Terra que ali tem versonagens de autores teatrais, não é a minha. Não sei
dade, não é, assim, palavrório, não é degrau pra canfazer. Eu sinto que não faria bem.
didatura, é uma coisa objetiva: eu preciso de terra
E o fascínio por Pessoa, que agora volta.
viver. Vou entrar se não
pra plantar, pra comer, pra
Ele é geminiano como eu. Então, são muitas almas,
me derem, entendeu? Quando eu acho que o mundo
muitos desejos diferentes, muitas personalidades (ri- aí eu
está errado - tenho isso 20 mil vezes por dia
sos), muitos humores. Eu tomei um choque agora há
'Vou
Não
não sabia como ele
pros sem terra, ali tem objetivo'.
penso:
pouco estudando ele, porque eu
estou nem dizendo se é justo, se é injusto, a maneiescreveu O Guardador de Rebanhos. É maravilhora de fazer, como é. Quem sou eu, não sou estúdioso! Ele escreveu em sete ou nove minutos, todo. Ele
sa pra isso. Mas eles têm uma intenção clara, não peteve um mal estar e se apoiou numa cômoda e a mão
dem dinheiro, não querem nada. Querem a terra padele começou a escrever. E escreveu inteiro! Quanra plantar, para viver, com todo direito, são brasileido ele acabou estava molhado de suor e escreveu
¦
ros. São donos disso aqui.
uma carta pra uma tia espírita dizendo, olha, agora
entregar

a

letra
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CONVERSA
time onde todos são peças-chave para virar o jogo: quando soube que
Domingo faria uma reportagem sobre a mobilização dos tricolores para
acabar com a crise no clube das Laranjeiras, não amarelou. Pegou sua
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fotógrafo Milton Montene- £
gro é velho freqüentador §
5
de uma pelada na PUC.
tradicionalmente disputada
naquele horário de sábado
que as mulheres odeiam e

0
os maridos adoram: depois da praia.
Não chega a ser um Búfalo Gil em
saúde, mas, quando cisma de partir
pela ponta com a bola dominada e
chutar em direção ao gol, volta e
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meia sai uma varada no ângulo que
surpreende até ele mesmo. Se barrasse o Valdeir, este
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câmera (com ela, ele acerta sempre o
ângulo) e partiu para o estúdio do JB
decidido a marcar um gol para a capa da edição. Marcou. Mas, infelizmente, apenas descontando um piacar adverso, em que o Flu perde de
goleada. O subeditor Marcos Tardin,

tricolor, e o fotógrafo Marco Terranova. rubro-negro. contam, na reportagem de capa, como
os milhões de tricolores esperam voltar a, como diz
aquele refrão de arquibancada, sorrir pra chuchu.
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Em Moda, uma prova de
Em
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da feminilidade
(34)

I
I
I

que
estacair
no sono e estade

I

va escolhendo uma pepecom
lada para sonhar com

I
I

dera
ela. Aquilo nunca dera

I

certo,

mas

eu
contieu

nuava

tentando.

e tinha."
que eu

" ",r ^ *• •"" *• "*'
-jZL -*-—-

\.

pensapensaantes
antes

(...)
(...)
vida
sexual
sexual
era a única
unica

; .

I
I

mento

i:^-

I

ancomo fazia sempre an-

com

'

I

(11)
^

I
I
1
I

- "¦ Swp'- •¦
- .•.
"••^¦k7-r'
JMMttgisiKr 'r-,;"mSSHB?*Wr-~
j(WBK^'
i

II

i

:- <

.Si«^?5BK.s- .•
hm'MF 1 Uiilt tfi

i

wm&m

c

- •

rirTMifl'aMnyiMMfr
1
^^^¦iM^^^^^^^^^B TlrTBnifMfiMnfl^Bi^Mfri

-i»

inrnii1
n r iTi i ' /ir^
r »M^
ii^^w

,-4'

;

J^P'

•»* W•%;
»i®-.

- ¦

W"?i r; V-t%m

~^**v _ Tt^L

'V^/

•¦'•¦--¦••¦-'V^SjW/i#

''
^4lK>^^- /'

^y^FP^m

%^rjM^£f*^v

^'fT\\

m- /^

w;^m@W<

l/^^^V'

IVr^ro, « j|Wjr*^y

I
Mm

DOMINGO 10

I
Jl

**"**"*"*'' ^V \

• ¦ .^

'"-^ -4. -__J

jr

B M V ^r^BBjB' B B vy~

f

\^|^B

3C
I

-

r,

jHrah-^

V

j ^g'W^M !¦ *¦ tBl

"B . %

¦

O

Pedido

estava na cama, folheando uma dessas revistas masculinas, como fazia sempre antes de dormir. Tinha lido que a gente sonha com o último
pensamento que tem antes de cair no sono e estava escolhendo uma pelada para sonhar com
Eu ela. Aquilo nunca dera certo, mas eu continuava
tentando. Afinal, era a única vida sexual que eu tinha. Era
uma negação com mulheres. Ou as mulheres eram
uma negação comigo: só me dizem rião. Eu estava
lendo alguma coisa sobre a lâmpada de Aladim.
numa daquelas partes da revista que a gente vê
correndo entre uma pelada e outra, quando ouvi
"Me
esfrega...Me esfreuma voz que dizia:

pescoço de novo. Pedi para qualificar meu pedido. Queria ser irresistível só para mulheres jovens e bonitas.

Dois desgastantes meses depois, precisei chutar Patrícia da minha cama. Ela queria mais e eu não podia mais.
Durante dois meses tinha tido as mulheres mais bonitas e desejáveis da cidade. Elas me procuravam,
mandavam flores, fotos, descrições detalhadas do
que queriam fazer comigo. Me telefonavam no
meio da noite. Eu acabava escolhendo não as
v" / que mais me agradavam mas as mais insisten/ tes. E era tudo muito fácil. Não havia o desaJU/
2a."
(
fio da conquista, o tempero da imaginação.
v
Não tinha ninguém na cama comigo,
1
& )
Elas sempre topavam. Algumas, como a Patrícomo sempre. Levei algum tempo para descia, queriam sempre mais. Outras queriam um
cobrir que a voz vinha da minha lâmpada de
compromisso, romance. Umas eram vazias. Oucabeceira. Uma lâmpada nova. potente, que
tras eram complicadas. Outras se sentiam culpaeu comprara naquele dia mesmo. Esfreguei0
das por se jogarem aos meus pés e me darem
a com alguma dificuldade, porque estava / /
\
\
- e ela estourou na minha mão. De
presentes, nunca tinham feito isso com hoquente
mem algum. Choravam, brigavam, ameadentro da lâmpada saiu uma fumaça azul
çavam se matar. Umas queriam me domique se transformou diante dos meus olhos
nar.
Outras queriam ser maltratadas. Eu
atônitos num enorme negro de turbante, ((
\)j
não tinha tempo para mais nada a não ser
que em seguida me mandou fazer um pedido. O que eu quisesse, por mais impossível
para elas. Não tinha tempo nem para ver minhas revistas.
que parecesse. Ele era meu escravo, meu gê11
If
1
/ \|
Chamei Phillips - que depois da demissão da
ill
nio (e se chamava Phillips).
ill
/ \V
I
dona Erenides, que nunca mais conseguira me enPedi, claro, para ser irresistível para as
carar depois do acontecido, era quem fazia o
mulheres. E quando acordei na manhã seserviço da casa - e disse que queria mudar meu
guinte, tinha uma mulher na minha cama!
A Dona Erenides. uma senhora meio parecipedido. Eu continuaria tendo todas as mulheres
bonitas
u
l
1
/
/
da com o Inocêncio Oliveira, que ia duas veque encontrasse. Mas elas deveriam de1 saparecer logo depois do ato. entende? Ou enzes por semana fazer a faxina, e tinha a chaV
tão... Não. Apaga tudo. Queria continuar tendo tove do apartamento. Ela estava mais assusta- i\V
/
!
das as mulheres, mas elas deveriam ser inteligentes e
da do que eu. mas ao chegar naquela manhã
maduras e saber ficar quietas e desaparecer na hora cerse sentira compelida a correr, deixando suas
ta, e não serem complicadas nem infantis nem... Espera
roupas pelo caminho, e pular na cama comigo.
um pouquinho. Não era bem aquilo. Queria ser irresistíSó a muito custo consegui convencer Dona Erenides a
vel. Mas só para certo tipo de mulher. E queria que elas
pensar nos meus netos, me largar e pegar o aspirador de
viessem para a minha cama por causa da mágica mas depó. O resto do dia foi um inferno. Eu não dava dois passos na rua sem ser acossado por mulheres me fazendo
pois se apaixonassem por mim, independente da mágica.
Certo? Questão de amor próprio. E outra coisa...
propostas incríveis. Como o assédio era grande, só as
Mas o Phillips sorriu ironicamente, fez um gesto com
mais fortes e decididas, geralmente de bigode, consea mão dando a entender que desistia definitivamente de
guiam chegar perto de mim e tentar arrancar minha roumim, ou dos homens em geral, e desapareceu numa nupa na calçada mesmo. Voltei correndo para casa, entrei
vem de fumaça azul na direção do meu quarto. Onde endepois de me livrar, a cotovelaços, das
no apartamento
trei segundos depois e não vi mais ninguém, nem o gênio
e gritei pelo Phillips. Não foi
mulheres de dois vizinhos
nem a Patrícia. Só as minhas revistas sobre a cama vazia.
fácil, porque a Dona Erenides estava pendurada no meu
DOMINGO 11
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Uma substituição à altura - de seis
metros. ROSIRIS GARRIDO, 21
anos, formada na Escola Nacional
de Circo, é a nova atração de Intre10
pidez, espetáculo que marca os
anos da Intrépida Trupe. no Teatro
Villa-Lobos. Ela substitui BETH

Si aJk*

^iS^H:

il

MARTINS. 40, uma das fundadoras da companhia, que viajará por
duas semanas. A responsabilidade é
elogios.
grande, mas a titular é só *
"Rosiris
está linda e muito forte. E
uma stand by em potencial", diz a
"Se
eu chegar aos 40 com
veterana.
uma forma dessas, vou ficar muito
feliz", retribui a novata (no trapézio). Tanta rasgação de seda não
chega a pôr em risco a segurança de
e MARTA
31.
LIMA.
DANI
atrizes-aoutras
as
25,
CHAVES,
crobatas que fazem a cena do des"Em
pertar de Dez. a protagonista.
vez da tradicional corda indiana, usanios uma malha, mas ela é superresistente", diz Marta. Ainda bem...

Pai

dos

burros

é

de
motivo
piada
"espécie
"Jornada",
para ele, é uma
de jornal
jornal que não informa coisa ala antiga
guma", mas diverte, tipo
"banalizar"
Çassetci & Planeta. Já
"fazer
análise na TV". Tipo as
é
sessões
sessoes com artistas no Domingão
do Faustão. Redator do programa e
ex da revista, CÉSAR CARDOSO, 41 anos, reúne 250 verbetes
desses
desses em O Pai dos Burros - Guia
Impraticável da Língua Portugue"É
uma paródia daquela seção
sa.
da Seleções que buscava enriquecer
o vocabulário dos leitores", diz César, que cita o Aurélio nos agradeci"pelas
inúmeras palavras
mentos,
de apoio". Mas apoio mesmo, veio
do amigo REINALDO, 44, o Devagar Franco, que ilustrou o livro e
fará uma exposição na noite de autógrafos, dia 16. na Argumento.

PARA
FICAR

O

PEZINHO

UMA

JÓIA

A primavera ainda está aí,
mas o verão Já começa a botar os dedinhos de fora. Os
do pé, para ser mais exato.
Pelo menos é no que apostam os Joalheiros HANNA
BEATRIZ e BRUNO WIDER,
criadores de uma coleção
bastante original: anéis para
os pés. "As Jéias estão sendo confeccionadas em prata, o must do momento. A
próxima estação valorizará
os pés, as sandálias serão
bem nuas", adianta Hanna.
MA inspiração é em Cleópatra, que usava Jéias pelo
corpo Inteiro. Os anéis e tornozeleiras são bem leves,
para não incomodar o balanço do verão", diz Bruno. Será que a moda vai dar pé?

O

carioca

sua

Demi

já

tem

Moore

A
E a nossa Demi Moore. SÔNIA
VIEGAS. 24 anos, chegou ao Rio
há apenas um mês, vinda de Caxias
do Sul. e já se tornou a stripper
mais solicitada nos nightclubs cariocas. São sete apresentações por
noite, de segunda a segunda, nas
mais badaladas boates do Centro e
de Copacabana. O sucesso da gauchinha é tão grande que lhe valeu o
convite para uma participação especial em Perdidos de Amor. a prónovela da Bandeirantes, que
estréia dia 28. O papel? Bem, digamos. o mais adeqüado ao perfil
"Esmuito bem torneado da moça.
tava ensaiando uma coreografia no
xima

Cabaret Kalesa. quando o pessoal
da produção me encontrou e disse
que eu era tudo o que eles estavam
procurando", conta a stripper, que
semana passada foi conferir a atuaDemi Moore no
ção de sua colega "O
corpo dela é
filme Striptease.

^^Er* •

realmente perfeito, mas sua performance é muito agressiva, falta sensualidade. Sou mais eu", diz Sônia.
Vale tirar a roupa, ou melhor, a prova: a stripper já comprou a trilhasonora do filme c ensaia novas coreografias para seus shovvs.
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Planetas, barcos flutuantes no espa- |
de- %
ço sideral, anjos, paisagens de
<
sertos. É este o universo das Mirações que o artista plástico e arquiteto GUSTAVO CRUZ. 35. mostrará
em sua primeira exposição individual. Adepto do Santo Daime.
Gustavo toma o chá há cinco anos e
"um
define sua influência como
po"Foi
o
tencializador dos sentidos".
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que me possibilitou misturar um
- Jesus Cristo sainpouco de ficção
do de um disco voador, por exem- com o lado racional da arquipio
tetura", explica. Gustavo trabalha
"numa
técnica ainda
sobre eucatex,
artístimundo
no
valorizada
pouco
co, limitado a formas tradicionais",
e diz que só consegue retratar 10%
do que vê em suas alucinações.
Imagina os outros 90...
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está linda e muito forte. E
uma stand by em potencial , diz a
"Se
eu chegar aos 40 com
veterana.
uma forma dessas, vou ficar muito
feliz", retribui a novata (no trapé:i<>). Tanta rasgação de seda não
chega a pôr em risco a segurança de
e MARTA
31,
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DANI
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da Seleções que buscava enriquecer
o vocabulário dos leitores", diz César, que cita o Aurélio nos agradeci"pelas
inúmeras palavras
mentos,
de apoio". Mas apoio mesmo, veio
do amigo REINALDO, 44, o Devagar Franco, que ilustrou o livro e
fará uma exposição na noite de autógrafos, dia 16, na Argumento.
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mas o verão Já começa a botar os dedinhos de fora. Os
do pév para ser mais exato.
Pelo menos 6 no que apostam os Joalheiros HANNA
BEATRIZ e BRUNO WIDER,
criadores de uma coleção
bastante original: anéis para
os pés. MAs Jóia» estão sendo confeccionadas em prata, o mumt do momento. A
próxima estação valorizará
os pés, as sandálias serão
bem nuas", adianta Hanna.
HA Inspiração é em Cleópatra, que usava Jóias pelo
corpo inteiro. Os anéis e tornozeleiras são bem leves,
para não incomodar o balanço do verão", dia Bruno. Será que a moda vai dar pé?
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SÔNIA
Moore.
Demi
É a nossa
VIEGAS. 24 anos. chegou ao Rio
há apenas um mês, vinda de Caxias
do Sul. e já se tornou a stripper
mais solicitada nos nightglubs caSão sete apresentações por
noite, de segunda a segunda, nas
mais badaladas boates do Centro e
de Copacabana. O sucesso da gauchinha é tão grande que lhe valeu o
convite para uma participação esde Amor. a própecial em Perdidos
xima novela da Bandeirantes, que
estréia dia 28. O papel? Bem. digamos. o mais adeqüado ao perfil
"Esmuito bem torneado da moça.
tava ensaiando uma coreografia no

riocas.

Cabaret Kalesa. quando o pessoal
da produção me encontrou e disse
eles estavam
que eu era tudo o que
a stripper, que
procurando", conta
semana passada toi conlerir a atuaDemi Moore no
ção de sua colega "O
corpo dela é
filme Striptease.
realmente perfeito, mas sua pertormance é muito agressiva, falta sensualidade. Sou mais eu . diz Sônia.
Vale tirar a roupa, ou melhor, a prova: a stripper já comprou a trilhasonora do filme e ensaia novas coreografias para seus shows.
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to GUSTAVO CRUZ. 35. mostrará
em sua primeira exposição individual. Adepto do Santo Daime,
Gustavo toma o chá há cinco anos e
"um
podefine sua influência como
"Foi
o
tencializador dos sentidos".
misturar um
que me possibilitou
— Jesus Cristo sainpouco de ficção
do de um disco voador, por exem- com o lado racional da arquipio
tetura", explica. Gustavo trabalha
"numa
técnica ainda
sobre eucatex,
artístimundo
no
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co, limitado a formas tradicionais",
e diz que só consegue retratar 10%
do que vê em suas alucinações.
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Rio

no
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de

parecida
O Processo

ADRIANA CASTELO BRANCO
A
\
%
J

17 de julho, o engenheiro de meio ambiente Carlos Alberto de Oliveira Roxo, 48
anos, casado e pai de dois filhos, tinha uma
rotina normal, como gerente da Aracruz Celulose. Naquela noite, porém, uma sucessão

té

^Ki^isrn¦

1
1
A.
.rn.de mal-entendidos acabaria transformando
ffl
sua vida num roteiro digno de Kafka. Como no livro
O Processo, em que um sujeito é preso sem motivos
foi detido em sua
(ver quadro ao lado), o engenheiro
casa, no Flamengo, por policiais da 9o DP que cumde prisão em nome de Carlos Ropriam um mandado
berto de Oliveira Roxo, um quase homônimo, proces"Apesar
de constar no
sado por uma dívida trabalhista.
mandado um anexo com o nome, identidade e CPF do
verdadeiro acusado, fui obrigado a ir à delegacia.
Acredito que a Justiça chegou ao meu endereço pela
lista telefônica. O que é absurdo", revolta-se o engeno
heiro, que iniciou ali dias de paranóia, que acabaram
levando a se esconder em casas de parentes.
Apesar de o engano ter sido comunicado à 13a Junta de Conciliação e Julgamento, o engenheiro continuou a ser perseguido. Foram mais três visitas, cada
"Na
uma mais inesperada e indesejável que a outra.
se tratava de seqüestro. Na seprimeira vez pensei que
da Polinter. Interrogaram o
gunda, vieram os homens
atenção de vizinhos", lembra.
porteiro, chamaram a
Como era sexta-feira, o engenheiro, avisado no trabalho, preferiu não ir para a casa depois do expediente,
sabendo que só encontraria um juiz na segunda. Decisão acertada. No domingo, os policiais retornaram.
No dia seguinte, 5 de agosto, a juíza enviou à Polinter mais um ofício de cancelamento da prisão, que
ainda não seria o último. Por mais incrível que pareça.
"Dia
4 de setembro, a polícia esteve na minha casa.
Parece mentira, mas depois a juíza enviou um novo
ofício à Polinter, como se os primeiros não tivessem
servido para nada", conta. Carlos Alberto só não loi
na casa de parentes. Temepreso porque se escondeu
roso, publicou um artigo no JORNAL DO BRASIL
relatando o caso e agora só anda nas ruas levando na
carteira um despacho da juíza Eliane Zahar, então titu"O
lar da 13" Junta, cancelando o mandado de prisão.
foi expedido em 22 de julho.
primeiro ofício da juíza
Isso tudo é nonsense, Kafka puro", diz Roxo.
Esse não é o primeiro caso de engano judicial enDOMINGO 16

Carlos Alberto por..i
|A Justiça se confundiu e queria prender

Um
da

clássico
injustiça

Obra-prima do escritor tcheco Franz Kafka (1883-1924), O Processo conta a história
de um procurador de
banco que, ao completar 30 anos, é detido em
interrogado, julgado, condenado e executado, sem que fique
sabendo por que ou por
casa,

quem. No fim da década
de 80, o manuscrito do
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..um crime que não cometeu

livro, escrito em 1914 e
publicado em 1925, foi
Londres
em
leiloado
por US$ 1,9 milhão
um recorde na época.
páginas em
alemão, com correções
Filho de
e alterações.

São
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um rico comerciante judeu, Kafka nasceu em
Praga, formou-se em
Direito e trabalhou por
muitos anos no Instituto
de Seguros de Acidentes
Trabalho, emprego
que, aliás, detestava.

de

grande surpresa que recebi, numa
noite de quarta-feira, a
notícia de que policiais
se encontravam na portaria do meu prédio com
um mandado de prisão
para o meu pai. Que estranho, logo ele que para mim é o exemplo de
cidadão honesto! Imaginei o que se passaria
nos seus pensamentos,
coitado/ Qual não foi o
alívio ao saber que o
mandado estava em nome da pessoa errada.
Um alívio seguido de revolta e tristeza. Eu.futuro membro do Poder Judiciário e, assim como
outros, confiante na Justiça das leis. defrontoudb-me com a desorganização do Estado.
Certamente não seria
ingênuo a ponto de a"inconcreditar em uma
testdvel" razão da Justiça, mas acreditava e acom

credito na possibilidade
de mudanças. Porém, diante de um erro tão prinidrio (uma troca de nomes!). certifico-me de
que ainda estamos muito longe de pôr em prótica a eficiência calculada na teoria. Viver uma
situação absurda destas
me desanima. Não dá
nem para saber por onde começar a sonhada
mudança. Será que o
problema é a buroeracia. a ineficiência das
leis, a insuficiência das
verbas? Ou será que a
única alternativa é acabar com um sistema sutateado e reiniciar do
zero? É certo que os
meus sonhos não foram
destruídos por nossa
triste realidade, mas fitaram abalados..."
(Guilherme Faria de
Oliveira Roxo, estudante do 4° período de
Direito na PUC)

volvendo pessoas com nomes parecidos. Em maio de
84. o camelô Valter dos Santos foi preso na Central do
Brasil em lugar de seu irmão, Walter, procurado pela
"Mesmo
sem ser julgado, ele fipolícia de Curitiba.
cou preso sete meses no Ari Franco. Depois, foi levado ao Paraná, onde foi constatado o engano. Processamos o estado e ele foi indenizado", lembra o advoencontrou com o
gado Jorge Beja, que, ano passado,
camelô na rua e soube que, após o processo contra o
Estado, a polícia foi importuná-lo umas cinco vezes.
Carlos Alberto também quer processar o estado
"É
uma sucessão de equívocos e
por danos morais.
desatenções. Se ele não tivesse condições financeiras
estaria liquidado", diz seu advogado, Cândido de Oliveira Bisneto. Apesar do constrangimento sofrido pelo engenheiro, a juíza Eliane Zahar, hoje na 38a Junta,
não lhe enviou sequer um pedido de desculpas. Procu"Não
lembro do que aconrada pela Domingo, disse:
teceu. São 70 mil processos. Não quero dar informaJosé Luiz de Mendonça
ções." Na 13a Junta, o diretor
se limitou a informar que o processo n° 734/84 estava
na casa do juiz, Leonardo da Silveira Pacheco. E des"Isso
não é nada absurdo. Se um podenhou do caso:
licial me pede documentos eu mostro", disse. Então
tá! E a gente só queria saber se, afinal, o tal Carlos
¦
Roberto, o verdadeiro acusado, foi preso ou não.
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As histórias
de Ouro
fazem

dos

farra

A

das repúblicas

Preto,

a festa

que dia

12

de ex-alunos

HA BI ANO LANA. de Ouro Preto (MG)*
César
de
s loucuras
Maia. quem diria, podem ter origem nas ladeiras de pé-de-molePreto
Ouro
de
que
o
A (MG). Não que
pretrodia
algum
tenha
Rio
feito do
calçamento traipeçado naquele
a cabeça na
çoeiro, batido com
sarjeta e ficado com um parafuso a
menos. César foi um ilustre morador da Pureza, uma das 80 repúa
blicas da cidade,
maioria abrigando estudantes da Universidade Federal de Ouro
Preto (Ufop). Há mais
de um século, cada
morador desses antigos casarõés é obrigado a cumprir uma série de leis e rituais que
beiram o absurdo, mas
que são seguidos com
rigor e orgulho. Reza

republicanos

no aparecer em Ouro Preto e quiser ficar hospedado no casarão onde viveu, os atuais moradores devem abrigá-lo no melhor quarto da
"É
uma questão de hereditacasa.
riedade. respeito aos mais velhos",
explica o engenheiro civil José Ricardo Cézar Santos, 27 anos, que
morou na Pulgatório no início da
década de 80 e era conhecido como Cocada. O privilégio, porém,
não garante foto na galeria dos exalunos (montada sempre numa das
Como não
paredes do casarão).
chegou a se formar em Ouro Preto, onde estudou Engenharia de
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Os estudantes das
80 repúblicas
seguem curiosas
tradições:
ex-morador que
chega à cidade se 7l
hospeda no melhor
quarto da casa. E
calouro que vem ao
Rio se hospeda na
casa do veterano

|

Minas entre 65 e 68, César Maia
não tem o retrato pendurado na
Fotos de Waldemar Sabino
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dos sobreviventes dos
trotes acabam loucos.
O fato é que todo dia
12 de outubro a cidade
enlouquece de verdade. com a tradicional
Festa do Doze. Criada
no
para homenagear os ex-alunos
aniversário da Escola de Minas da
Ufop, a festa se transformou num
carnaval digno das bacantes de José Celso Martinez, reunindo milhares de visitantes, entre ex-alunos e agregados de última hora.
O estudante capixaba Ivan de
Castro foi até o gabinete de César
Maia convidá-lo para as solenidades do próximo sábado, mas não
conseguiu uma audiência. Apesar
da desfeita, o prefeito será muito
bem recebido se fizer uma surpresa. De acordo com os estatutos das
repúblicas, sempre que um ex-alu-
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Pureza. Já o cantor João Bosco,
outro ex-republicano ilustre, tem
o seu na república Sinagarantido
"Sempre
que dou um show
goga.
tomar uma
por lá, apareço para
cerveja", diz o cantor, formado na
turma de 72 da Engenharia Civil.
As repúblicas surgiram há 120
anos, quando a Escola de Minas, a
mais antiga do estado, comprou
diversos imóveis históricos de Ouro Preto para alojar os estudantes.
Logo os alunos criaram brasões e
batizaram as casas com nomes peculiares como Hospício, Penitenciária. Necrotério, Maracangalha e

repúblicas há 120
anos e, desde a
primeira turma de
ex-alunos, recebe
visitantes para a
Festa do Doze,
um encontro de
veteranos e os
chamados bichos
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"As
repúblicas
Ninho de Amor.
existem porque a maioria dos estudantes é carente e a cidade não
oferece muitos empregos", diz o
reitor da Ufop, Renato Godinho
Navarro. Com 15 moradores em
média, a maioria das repúblicas é
l.j S^MBl|s|g^^
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.j»isai

B

y
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masculina, mas existem também
as mistas e as femininas. Apesar
de não haver tanto conforto, é difícil conseguir vaga nas repúblicas e
o calouro - denominado bicho
de
precisa passar por uma série
de
provações até se tornar digno
entrar na nova moradia.
Logo na primeira semana, os
tigres - como são chamados os veteranos - raspam a cabeça do bicho e o obrigam a carregar no pescoço uma placa com um apelido
formatuque o acompanhará até a
ra. O biclio tem ainda que cuidar
das tarefas burocráticas, como palimgar as contas e administrar a
serve
peza da casa. É ele quem
cerveja para os convidados e pode
ser acordado no meio da noite só
os tipara comprar cigarros para
bichos.
gres. O maior temor dos
—
em
trote
um
porém, é o vento
compleque o quarto do calouro é
tamente revirado. O estudante de
Engenharia Eduardo Martins, o
Doy Jorge, 26 anos. que pleiteia
uma vaga na Gaiola de Ouro. passou pela experiência. Ou melhor,
nem
por um furacão. Não sobrou
o armário para contar a história.
"Isso
é legal", diz o estudante, que
não reclama porque sabe que o
vento não avisa quando sopra.
Mal o calouro consegue arru-

república tem seu brasão
DOMINGO 19
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''Não

20 anos.
goiana Milena Borges.
aluna de Nutrição, que por isso
optou por morar na Toka, uma reO próprio Cépública particular.
sair Maia já afirmou, numa entrevista à revista Playboy, que 15%
dos estudantes de Ouro Preto são
alcoólatras. Os moradores da Si"O
índice é de
nagoga protestam.
25%. Isso. se contarmos só com a
alcoolismo c o
pinga", brincam. O
ócio chegaram a criar uma casta
de estudantes com mais de dez

dá para conviver
com pessoas com quem a gente
III
não se dá bem", diz Alam Magno,
estudante de Informática e
da Pulgatório. Esse peicas.

de adaptação dura de quatro
a seis meses. Uma vez aceito, o
aluno entra para a hierarquia. Os
mais novos dormem em quartos
coletivos. Passados alguns anos.
em quarpassam a diretor e ficam
to duplo. Só o presidente tem diH:
Ml ¦
If I fl
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reito a um quarto individual.
Nas repúblicas femininas a situação é (um pouco) mais tranqüi"Se
você não agradar as outras
la.
meninas, tem que sair e procurar

anos de escola. A política de jubilação adotada pela Ufop. porém,
tornou esses estudantes uma espécie quase em extinção.
Outra instituição perto do tnn
nas repúblicas são as comadres. as
mulheres mais velhas que arruma-

outra república", diz a tarmacêutica Rosana Perri, ex-moradora da
República Patotinha. onde conheceu seu atual marido. Os casamentos entre moradores de repúblicas
são, por sinal, muito comuns.

vam as casas e se tornavam prote"Fui
toras dos estudantes.
para lá
com 17 anos. direto de Jequié. na
Bahia. A Donana. comadre que cuidava da
^¦ifa
O estudante
nossa república, é uEduardo Martins já
ma segunda mãe para
B1BBBSBB——¦
passou por alguns
mim", lembra Cocados trotes
a H Bl IB P
da. que esteve com a
^¦¦99iBDBHBBlHiB
tradicionais na luta
flflBBQ
DISIISSEI
IB
màezona em julho, no
por uma vaga na
Festival de Inverno de
Gaiola de Ouro:
apelido pendurado
no pescoço
?
?
Outra tradição das
repúblicas de Ouro
Preto: a galeria com
os retratos dos »|;:f
ex-moradores. Só
vão para a parede
os estudantes que
se formam na
universidade

mar o quarto, suas roupas voltam a
sumir. Os tigres escondem as peda
ças em uma república qualquer
cidade e o bicho tem que andar peIas ladeiras de Ouro Preto em busca de suas calças. Depois que o
aluno é admitido pelos colegas, há
ainda o teste final: correr nu pelas
ladeiras da cidade. Todos os vizinhos, é claro, são avisados com
antecedência. Segundo os republicanos, todos esses trotes servem
de
para socializar os calouros. Sair
roupas,
casa
por
procurando
se
de
oportunidade
a
exemplo, é
entrosar com estudantes de outras
DOMINGO 20
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Ouro Preto, e vai estar
lá de novo no sábado.
"Ainda
hoje me
o pescom
encontro
soai. Quando não é

o
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"Conheci

minha mulher lá", conta
Cocada, que atualmente vive no
Rio. Muitos enlaces começam nas
boates que funcionam dentro das
repúblicas. As mais animadas são
as da Pulgatório e da Sinagoga,
ilumique tem paredes de pedra,
nação gerada por um sinal de trânsito trazido de São Paulo e decoração com placas de trânsito.
Mas nem tudo é festa. Em alde
gumas repúblicas há excesso
consumo de drogas e bebidas al"Antes
o pessoal só fucoólicas.
mava maconha, mas agora há muita cocaína e ácido também", diz a

em Ouro Preto, é aqui
em casa ou na casa de
do
alguém
grupo."
Muitos ex-republicanos mantém contato

com novos moradores
"Se
apade república.
calouro
rece algum
sou
mim.
liga
Rio
e
aqui no
para
obrigado a hospedá-lo em casal E
o costume", diz Reynaldo Martiniano Ferreira, 39 anos. o Boi. que
morou na Pulgatório entre 74 e 80
e sempre é recebido com lesta
comquando visita o antigo lar na"Posso
panhia da mulher. Andréia.
ir sozinha a Ouro Preto que me
tratam com todo o respeito", diz a
mulher de Boi. um engenheiro que
carrega até hoje o apelido dos
tempos de Ouro Preto. Sem a piaquinha no pescoço, é claro. Afinal,
este bicho já é tigre...
* colaborou Simone Condida, do Rio

¦

11
\r
ica
(

Mk

De
De

Não

ler

a

d

a

n

u

libertado

Ela

ficou

O

às

a 6a-feira.

t o

j

rainhàl

a

escrava

segunda

i

:§Am

o

X

ã

i

21:45

o

ca

V

horas.

e

da

a

r n

a

n

d

e

s

Silva.

ele

presa

resto

da

vida.

bioch

It

Basearia na obra literária de Atiripa \asü5neel|fe.

(H* MANCHETE

I*.

\)

SELO

RIOcomDESIGN

o
0

Rio,
0

capazes de conquistar seu nicho próprio no mercado.

sejam

Rio, a capital cultural
do país, está sediando
o primeiro concurso
de design da América Latina. O projeto

SELO

RIOcom-

A escolha da cidade mais bem desenhada do mundo, on-

^

11 >1 ^lltlTrW de os traços naturais
v
um grupo do
já compõem uma obra/o•
não poderia ser
troESDI (Centro de In^^\.smaisprima,
cr
formações da Escola Supepropícia ao evento. Serior de Desenho Industrial), e
gundo Grossman, o Rio possui
uma posição privilegiada por ser
promovido pela Prefeitura do Rio,
considerado o centro de comumvai premiar empresas e entidades
DESIGN,

criado

invistam

que

por
Cen-

em

"

design

de

seus

produtos como idéia fundamental
para melhor desempenho e competitividade no mercado.
Elio Grossman, coordenador do
programa, acredita que o design
vem

se

tornando

um

diferencial

para a boa qualidade das empresas. Torna-se funcional não só para que se desenvolvam produtos
seguros, confortáveis, comunicativos e integrados ao contexto cultural e ambiental, mas também para que esses produtos possuam
uma imagem diferenciada e assim

'

£

cações

do

Brasil,

mesclando

arte,

cultura e desenvolvimento.
Primeira

escola

de design do
continente, a ESDI foi concebida e
fundada em 1903, no Rio de Janeiro.

Em

1975

foi

incorporada

à

UERJ (Universidade do Estado do
Rio de Janeiro). E considerada uma
resposta brasileira ao desafio do
processo
anos 60,

de

industrialização

época

em

dos

fervilha-

que
vam manisfestações culturais na
indústria e na arte, como o Cine-

ma Novo, a Bossa Nova, o Teatro
de Arena e a arquitetura inovado-

melhor
0

ra da cidade de Brasília - que também marcaram a história do País.
Rio de Janeiro várias gerações de designers
que formam, hoje, um grupo de
profissionais competentes e criatiA ESDI

produziu

vos,

solicitados

pelo

exterior.

no

por todo o País e
Atualmente, o Rio

possui a maior concentração de escolas de desenho industrial no país sete escolas e centenas de profissionais estabelecidos e reconhecidos.
Através de convênios com instituições do exterior, a ESDI traz professores e profissionais de renome
internacional. Já estiveram no Rio,
como convidados, Umberto Eco,
Pierre Cardin, Vittorio Gregotti,
Vanni Pasca e Abraham Moles, por
exemplo.
O objetivo da premiação SELO
RIOcomDESIGN, projeto idealizado
por Joaquim Redig e elaborado por
Elio Grossman, Evelyn Grumach,
Bitiz Asfallo e Freddy Van Camp, é
explorar o potencial produtivo e
cultural da cidade, através do estímulo ao desenvolvimento da ima-
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COMO CONCORRER:

'
design

0
do

Brasil

'

ginação. Poderá ser uma alternativa
do
para a recuperação da identidade
"O
deRio, como capital cultural.

•
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sign, ao lado de outras produções
culturais, resgata a melhor face do
Rio. É uma fronteira entre a arte e a
tecnologia", diz Grossman.
Grossman compara o Rio com a

?'!•¦'; ¦ .b'
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cidade de Milão, que, segundo ele,
foi a capital do design italiano e até
europeu, na década de óO. Milão
sempre teve o poder irradiador do
design através da qualidade dos produtos que eram idealizados e gerados na Itália. A partir da competêndisseminou pelo
mundo, o que permitiu o surgimento de outros pólos, como Barcelona,
Tóquio e, agora, o Rio de Janeiro.
"O
Rio está para a América Latina
assim como Milão está para a Eurocia

italiana,

se

pa. Através da arte nós podemos
mostrar o que há de melhor no
Brasil. Apesar de terem surgido outras capitais do design, acredito que
Milão não perdeu a majestade. Sentimos a presença da arte nas ruas,
nos serviços para a população,
vitrines das lojas", conta ele.

nas

Futurista, despojado, inovador, criativo: o design
brasileiro virou referência para a América Latina,
como Milão para a Europa. E o Rio marca o tempo
nessa vanguarda.

Com
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olhos

no

futuro

O compromisso da Escola Superior
de Desenho Industrial não se restringe à
história do design. No momento em que
se intensificam a globalização da economia e a competitividade internacional, o
design aparece como ferramenta de importância estratégica.
A ESDI possui uma das bibliotecas
mais especializadas do País, fototeca, videoteca e tecnoteca, com objetivo de
firmar cada vez mais a memória do design
brasileiro. Para isso, o CentroESDI reuni-

definição da atividade no Brasil.
Para melhor esclarecimento ao público sobre o papel ocupado pelo design na
sociedade, o CentroESDI também organizará exposições, conferências, workshops, concursos e outras atividades. Segundo informações da escola, o momento para essa iniciativa é bem adequado.
Através do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, o governo federal
está lançando o Programa Brasileiro de
Design, que pretende aumentar a sua

rá e organizará doações de acervos de
profissionais que marcaram presença
em diferentes áreas, como Bea Feitler,
Newton Montenegro de Lima e Aloí-

penetração na indústria brasileira para
capacitá-la a enfrentar a concorrência
internacional.
A ESDI também estará possibilitando
um encontro da criatividade com a tecnologia e estimulando uma forma de arte
representativa e imaginativa aos olhos
sensíveis de consumidores autênticos.

que desenvolveram
atividades didáticas na ESDI desde
sua primeira fase, e são lembrados
como artistas que contribuíram para
sio

|Na fronteira entre a tecnologia e a arte, mesa e
de Elio Grossman, à esquerda. Acima,
jcadeiras
Ipoltronas L'Atelier, de Paulo Jorge Pedreira.
i

os

Inscrição - Até o dia 18 de
outubro, com o preenchimento
de uma ficha de cadastramento
no concurso que é fornecida
pelo CentroESDI.
Local de inscrição - CentroESDI, na Escola Superior de
Desenho Industrial, à rua Evaristo da Veiga, 95, no bairro da
Lapa, RJ. CEP: 20.031-040. De
2* a 6a feira, das 10 às 18
horas. Telefone 532-2936.
Documentação - Dossiê
contendo fotos em cor 20x25,
exemplos de papelaria, catálogos, anúncios, publicitários,
matérias em jornais e revistas,
tudo aquilo que possa justificar
a candidatura da empresa.
Premiação - Diploma, troféu, selos adesivos (tiragem
com 1.000 selos), contrato de
uso do selo, diplomas para os
designers autores do projeto,
participação na exposição e no
catálogo do selo com créditos
relativos aos projetos de design, menção na publicidade
institucional a ser divulgada
em veículos de ampla circulação nacional.
Resultado - Dia 5 de novembro - Dia do Designer através da imprensa do Rio.
Entrega de prêmios - Dia
26 de novembro - data de
inauguração da exposição e
lançamento do catálogo.

Magalhães,
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CAPA

Tricolores,

até
quando?
fim

A crise

sem

torcida

procurar

no

Fluminense

saídas

para

faz

a

o clube

MARCOS TARDIN*
é de uma humildade comovente. Cos"Eu
sou um Zé Nintuma repetir, sem jeito:
responsável
guém." Não é não. Zezinho é o
sala de
por catalogar e organizar a abarrotada
troféus do Fluminense Football Club. onde
- rfl
**^tKF^^^~r
"O
jnyfrY
J
acervo geral é de
l|1'11'"illlreMi^^MHfcl^i^Mife;
trabalha há 30 anos.
Zezinho
¦!¦ Jjlpii
^|
umas 7 mil peças. Só troféus conquistados são 1.897.
As taças conquistadas chegam a 990". contabiliza. No
silêncio de um ambiente com a sólida aura do orgulho,
¦
vizinho da pomposa biblioteca, onde têm destaque os
volumes de A História cio Fluminense. O Fluminense
iui Intimidade e O Fluminense Pitoresco e Dramático,
Zezinho é o guardião da única coisa capaz de ameni/ar o desespero pela dramática realidade atual do clube: seu passado.
A lista de ingredientes da crise que hoje desafia o
mais otimista dos torcedores é grande: a 20a colocação
no Campeonato Brasileiro (são 24 times): a pior dete,rV| -^-^ 111 lMWBilL%aF31W
sa da competição, com 27 gols contra em 12 partidas:
u- V'I9mJFW*^!wk
i#JffCTiwiif
tl "i #WI^TT1PtP^^«3P^^W
,
sete derrotas nos sete jogos fora de ca- ^^^¦2
sa: é o time que mais usou jogadores
hh
no campeonato (31 atletas entraram ¦M^^^H^^pnraBsF
de
dívida
uma
agora):
em campo, até
R$ 21 milhões; um presidente tido coNa derrota
mo omisso: desorganização e disputas
mais recente,
internas; e incontáveis torcedores (faquarta-feira, teve
"quinta
torcida
la-se em 8 milhões, a
quebra-quebra
do país") com os corações torturados
nas Laranjeiras.
o
buracos nos
tornar-se
ver
Os
o
time
de
aflição
pela
vitrais da sede
novo América. Polimorfa e onipresen(foto à esquerda),
te, a crise marcou novo encontro com
resultado das
o Fluminense e se apresenta hoje. às
pedradas, são o
I6h, na Rua Álvaro Chaves, 41. transtermômetro da
figurada no Atlético Mineiro de camicrise. A torcida
síi alvi-neizra.
faz performance e
^H. •#,!
w.
E^H
HL
Preto e branco. São as cores dos
já foi vestida de
preto (à dir.) e de
destinos do Flu logo mais. O caminho
palhaço ao estádio
da vitória é o branco da paz temporária. calcada 11a tradição de títulos do I^^^BBSH^^^^B^^iipHi^EpS
r * ••-^ :1
jg&a^^P~-v.'4^Hn V*^r£**
clube, é um descarrego, uma tamanca- ¦ ¦ P V
da na coisa-ruim que anda rondando o
imemorial Estádio das Laranjeiras. O
tom da derrota ou do empate é o negro
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Flu
do Fiu
astral d.
levantar o as«rai
uniao para ie»an«ar
Gaucho: união
Bon... Gadcho:
feminino, eeRenato
eu8anaWerner.do ti^efeminino,
Os dois ídolos da' torcida, Su.an. wê™.TX«im.
em piotesto
das camisas cjue a torcida andou vestindo
do time. é a
contra a atual diretoria e o desempenho
"E
mais tácil Jevolta do fantasma do rebaixamento.
a
sus Cristo descer à Terra do que o Fluminense para
Gaúcho,
segunda divisão", alivia o craque Renato
Será?
mandachuva (e manda-sol) do time tricolor.
do
Ninguém nas Laranjeiras admite a possibilidade
"Não
tem a mínima condição. Ainda
rebaixamento.
.
vamos fazer mais de 20 pontos neste campeonato
Em
clube.
aposta o roupeiro Ximbica. há 30 anos no
um tiManufatura,
o
67 a crise foi pior. Perdemos para
saímos para
me que nem existe mais. por 3 a 1. e daí
sai das crises
as vitórias da Máquina. O Flu sempre
. garante Robeito Alvarenpara as grandes conquistas
há 38 anos
ga. gerente do Departamento de Futebol,
no Fluminense. Ele é irmão de Paulo Alvarenga (pai
no clube
do ex-ponta Paulinho), outra lenda tricolor,
e do
há 20 anos e hoje à frente do Futebol Amador
espeianCentro de Treinamento em Xerém. a grande
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"Me

recuso a falar sobre o
Fluminense porque me deixa
doente de raiva, fico
profundamente irritado."
Mário Lago, ator

W&tii
i-l ....
jM
WS t ;

"O

Fluminense é uma
instituição. As Laranjeiras
são a meca do futebol. Este
momento vai passar, o time é
maior que isso tudo. A
Vanguarda vai dar um jeito."
Dado VUla-Lobos, músico

Vi -',mmWm
Vir.'. *±ÍÍ},\s,.
]

¦

"Sou

otimista. Todo time tem
momentos de baixa. O Flu
tem tudo para sair dessa. A
volta do Renato vai dar uma
levantada. É preciso
oxigenar, entrar gente nova."
Carlinhos Vergueiro, músico

%
^
m

V>v

"Num

ato de desespero,
cheguei a pensar que seria
melhor acabar o Fluminense.
Ficaríamos apenas com
recordações. Falta audácia
na administração. As
Laranjeiras não podem cair
do galho."
Evandro Mesquita, músico

jjL

"A

Liga vai ser a solução
não só do Fluminense como
do Flamengo, Botafogo e
Vasco. O sofrimento do
Fluminense é mais agudo,
mas todos nós estamos
vivendo um pré-infarto."
Kléber Leite, presidente do
Flamengo

WÊSk
Wm

"O

Fluminense quando foi
campeão carioca pagou um
alto preço ao ficar com
jogadores com salários
exorbitantes. Precisa
passar uma borracha e
começar do zero. Viver uma
mudança radical. Só assim
vai sair dessa situação."
Carlos Augusto Montenegro,
presidente do Botafogo
"Ou

se faz um time com
novos valores ou se investe
em três ou quatro jogadores
de peso. O presidente do
Fluminense tem tradição, já
foi do ramo e tem
experiência. O problema
são os desentendimentos."
Antônio Soares Calçada,
presidente do Vasco
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O esporte amador vai bem: em saltos ornamentais, o tricolor é o melhor do pais

28).
ca para o futuro do clube (ver quadro na pág.
a
refere
se
Xerém só tem um rival à altura no que
a independência e privatização
planos para o futuro:
S.A. (51%
do futebol, projeto batizado de Fluminense
"Só
faltam os sócios,
das ações ficariam com o clube).
das áreas financeira, de markeque serão empresários
de Futebol,
ting e da construção civil", diz o diretor
após tumultos da
Fernando Milman, que quarta-feira,
o cargo a distorcida no Estádio das Laranjeiras, pôs
costuma ser ventilado sempre
posição. Um nome que
é Luiz Antônio de Almeida Braque se fala em sócios
"Dizer
que estou partiea. presidente do Banco Icatu.
mais adequado
E
cipando desse processo é exagero.
o tema", despista o
dizer que estou conversando sobre
Ele não se furta, no entanto, de
poderoso empresário.
"Não
é só o Fluminense que esta
outras avaliações.
Liga, com os
mal. é o futebol todo. A recém-formada
Rio, ainda é um caminho tiquatro grandes times do
futuro, todos os clumido, assim como o Flu S.A.. No
é questão de bom
olhos da torcida
bes serão S.A.. É questão de tempo,
O futebol feminino é um colirio para
_
senso", resume Luiz Antônio.
do
modernização
a
Ximbica, roupeiro
desafios
os
para "O
Enquanto isso,
no clube há 30
Departamento
Fluminense são os mais prosaicos.
anos, descarta a
lamenta Pedro
de Futebol não tem nem computador",
crise: "Não tem a
outro que pediu o
Bherino. vice-presidente de Futebol,
mínima condição
o presidente do cluboné na quarta-feira. Segundo ele,
de o Flu ser
trazer ama
rebaixado. Ainda
be, Gil Carneiro de Mendonça, prometeu
do Conselho Direvamos fazer mais
nhã boas novidades sobre o apoio
"Dependemos disso
de 20 pontos neste
para sentar com
tor ao Flu S.A..
campeonato"
trabalho e tocar o
os empresários, formar grupos de
A burocracia é um dos alvos preprojeto", diz Pedro.
da Associação Vanferidos da torcida e em especial
em abril, tem 400 assosuarda Tricolor, que foi criada
Furtado, conselheiro
ciados e é presidida por Marcos
O gerente de
trabalha em duas
do clube. Segundo ele, a Vanguarda
Futebol, Roberto
"Até
númedezembro queremos levar o maior
Alvarenga, com
etapas.
a partir de janeiro,
fotos da Máquina
ro de sócios para o Fluminense. E,
Tricolor e do
sócios para ganhar as
fazer um trabalho em cima dos
ídolo
e
sobrinho
de dezembro de 97.
eleições do Conselho Deliberativo
dos anos 80
estatutária de
Só assim conseguiremos uma reforma
Paulinho: "O Flu
diretas para
redemocratização. Queremos eleições
sempre sai das
configuração do conselho. Hocrises para
presidente e uma nova
150 natos, as
as grandes
ie ele é formado por 150 sócios eleitos e
conquistas"
no clube", explica Marcos.
pessoas com benemerência
torcedores nusA Vanguarda conta com o apoio de
Vergueiro.
tres entre eles Chico Buarque, Cadinhos
o
presidente
Nelson Rodrigues Filho e Raul Raposo,
do Estado
Desportos
de
da Suderj (Superintendência
"Sonho
em ser presidente do cluRio de Janeiro).
do
"v.
¦
•
.
It
.. §•¦¦• ¦ ¦ •- ¦- ¦:•
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anuncia Raul. E quando
¦—¦^^B^B^MWBW | be e
?'~*£.-/.t*>• >;•
pretendo me candidatar",
semelhança
o assunto é o atual presidente, qualquer
é mera coincidencom Judas em dia de malhação não
"Quando o Gil Carneiro de Mendonça assumiu lacia
um clube de futebol.
mentou que o Fluminense fosse
valor à massa huIsso diz tudo. Essa diretoria não dá
si", diz Furtado.
mana que o clube tem dentro de
"Foataques.
Nem na Internet o cartola escapa dos
a Página do Timira Gil!", estampa, entre piadinhas,
nho (http://www.copacabana.com/esporte/timinho.h"um
tricolores
espaço de protesto dos verdadeiros
tm§,
ausências que
contra os desmandos, incompetências,
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A

esperança

está

em

Xerém

O Fluminense marcou com o xis
de Xerém o horizonte do seu futebol.
É logo ali, logo depois do pedágio da
Rio-Petrópolis, no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, que o
clube está plantando o que espera vir
^Pqueespera
"O
a ser uma safra de craques.
futeboi do clube vai todo para Xerém a
",
garante Fernando
partir de janeiro
Milman, o diretor de Futebol do clube. Pouco mais de 50 garotos, desçobertos por olheiros do Fluminense fora do Rio, treinam, comem, dormem e
estudam em Xerém. Lá estão sendo
trabalhadas todas as categorias de
base. São 80 mil m2 com dois campos
de futebol, alojamento com 30 quartos, refeitório, sala de musculação,
salão de jogos, auditório etc. Falta
construir um vestiário, um ginásio,
uma piscina e fazer mais dois campos
"Daqui
de futebol e um de futevôlei.
a dois ou três anos o resultado vai começar a aparecer. A saída para o
Fluminense é q futebol amador. Joga-

O Centro em Xerém tem
deis campos e promessas
de craques como Piolho (E)

flHBHHHSHHHHRISSRSP^SBSmmQuS

fato,

apesar dos

maus

resultados

em

há muito vêm/destruindo nosso time de coração". Já a

Marketing.

Flu-Net
(htlp://csg.uwaterloo.cariuisnova/flu/fluminense.html/) segue esquema menos ofensivo e. entre
"torcedores
notáveis", traz
letra de música e relação de
"você
sabia que Santos Dumont é o
curiosidades/tipo
sócio honorário n° 11 do Fluminense?"
Os murol do clube também não protegem a direto"O
saláíio de RS 521 é muito baixo e o pagamenria.
to está atracado três meses. Estou insatisfeito aqui",
reclama o sjalva-vidas Plínio Barreto. A poucos metros
dele, atletas treinahi alheios à crise no futebol e cientes de que./se os torcedores voltassem sua atenção pa"Em
ra o esporte amador, teriam o que comemorar.
saltos ornamentais o Flu está muito bem. E campeão
brasileiro adulto e estadual juvenil, além de formar
metade da seleção brasileira", diz a treinadora Andréia
"tricolor
de coração". Mas nem todo mundo
Boehme.
a
camisa
sua
pelo Flu grita seu nome quando o tique
me entra em campo. Daniel Crespo, 11, promessa na
natação, treina duas horas e meia seis vezes por semana no clube e não titubeia para dizer seu time de cora"Mas
em Fla-Flu torço pelo Flu e se deção: o Vasco.
pender de mim o Flu fica bom logo."
Se depender do escrete feminino de futebol, tam"Estou
feliz porque agora vou poder lutar pelo
bem.
meu time", diz a modelo, atriz e musa Susana Werner.

campo, os torcedores não parecem amarelar na convicção de ser tricolor - com exceção dos menos civilizados que têm apedrejado os vitrais franceses, agora
"Recebo
30 telefonemas por
fabricados em Cabo Frio.
dia de gente querendo saber se a nova camisa já cheBruno
gou", diz o gerente da Flu-Boutique, Pascoal
"Estou
fi(detalhe: as camisas chegaram quarta-feira).
cando mulher de malandro: quanto mais o time apanha. mais fanático fico. A torcida está passando por
uma mudança de identidade, acompanhando o clube
até nas horas ruins", teoriza o escritor André Gardel.
É só cutucar um pouco para as declarações apaixo"A
torcida fenadas abrirem a cortina de mau humor.
minina é a mais bonita do Brasil. E jogar nas Laranjeiras, de frente para o Cristo, é ótimo", diz o atacante
Renato. Então, quarta-feira vai ser a glória: a preliminar do jogo contra o Bahia será com o time feminino
do Flu. E. se os profissionais andam cabisbaixos. é Su"o
Renato Gaúcho de saias", quem assusana Werner.
"A
me o papel de capitã da virada:
gente leva torcida
para o estádio e sempre que fazemos a preliminar o
Flu ganha. Passamos algo positivo para os jogadores."
Esse astral poucas vezes foi tão necessário. Só ele pode fazer o time dar a volta por cima da crise e. em breve. em torno do campo, carregando de novo uma taça
de campeão. Só assim Zezinho. humilde, poderá guardar numa estante a pecha de timinho e o Fluminense,
comemorar em 2002 seus 100 anos de cabeça erguida.
a
Reage. Flu. (* Colaborou Ana Madureira de Pinho)

camisa 10 de uma equipe que inclui beldades boas de
"A
imagem do futebol feminino do Flu abrandou
bola.
as decepções com os profissionais. Elas chamam atenção", diz José de Sousa e Silva, vice-presidente de
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De

",
dor não é mercadoria, é patrimônio
diz Paulo Alvarenga, supervisor de
Futebol Amador. É por isso que o
Flu está apostando em garotos como
Flávio de Jesus, 11 anos, mais conhecido como Piolho, que nasceu em Juiz
de Fora e chegou em Xerém há dois
meses. É ponta-esquerda tido como
fenômeno e soma outros talentos:
"Sou
bom de matemática." São promessas como Piolho que o Fluminense não quer dividir com ninguém.

Na

hora

sua

de

casa,

va

a

planejar

m
MEZZANINO
Móveis requintados
sob medida e sem
módulos
pré-fabricados.

Projetos exclusivos
desenvolvidos por
flIMI^BH^HWYIll9nflHMi
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arquitetos.

siss^SIM

iNHBi

Madeiras nobres
com acabamento de
alta qualidade.

Fabricação

própria.

^^b^^^M;,§ij

W-^mm:

Garantia de fábrica.

ARMÁRIOS, COZINHAS E BANHEIROS
- Tel.: (021) 284-7397.
Loja: Rua Conde de Bonfim, 22/B Tijuca RJ
- Bloco 1 - Loja 204
Shopping Barra Square Av. das Américas, 3.555
Barra -RJ -Tel.: (021) 430-7059.
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que
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duro horas a lio cm busca da precisão,
da torça. do di iblc pci lei li > ( ada |o«ja
doi dessa equipe sonha se lornai uni

H
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lenda do seu espoite

uma

sjn os
pobres e eulades do interior,
orgulhos de suas lainihas e. em inuilos casos. es
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turnê
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do

na

Bale

América

kiro\

de

Latina

Sao

PeleisLatina --

a primeira do grupo na America
começa es!e mcs M i / />roe> iiuun (~i< > n<> i/mnlrc i/a
/',/e .<2 i e \ ai tra/cr. alem de toneladas de cenabiinjo

nos e 11 'j uri nos.

uma aula da arte de dançar e so-

outro
pais sacudido como nenhum
o mundo.
pelas revoluções que traiistormaram
"Não
importa o que aconteça na Rússia ou no
Aqui o bale e
\i\era sempre
planeta, o Kirox
hrc\i\cr

num

lorte que qualquer disputa política ou gueria de clios". di/ o _'\-bailarmo. corcogralo e diretoi artístico do Kuo\. Oleg \ mogradov. Ide sabe
mais

\e/.

do que esta talando. I)esde a queda do regime so\ ictico. a lula pelo poder no Teatro Marimsk) - o
mais importante da cidade, inaugurado em 1860

\ ao
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ele contratos ou às escolhas de solistas.
elaelc

russa,

especial

cm

cm

São

Na socic-

Petcrsburgo.

o

bale clássico lem o prestigio c o poelcr ele la/cr c
Jcsiiuu nulos. Por isso. como no nosso lutcbol.
disputa de passes c con\ iles tentadores do exterior. Inleii'/mcntc para os bailarinos
ei
russos,
riissiin. os salários cm
10120 sao um tanto menores

lia cartolas,

do que o dos craques do lutcbol brasileiro.
Apesar disso, muitos pais cm São Petcrsburgo
sonham, desde a maternidade, com ti dia cm que
seus

Yuris

c

\ ão

Natalias

encarnar

personagens
de clássicos como () l.tiJc </os ( /w/cs. Lu lui\ii)
~
() () 1 w h /'(1 - \ 1 > <' n . Ih >11 (J111 \ (>! t'. (//st //í.
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11111 n mas. em compensação,

i am", eli/.
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"O

Bolshoi sempre foi o queridinho ele
Nos sempre lutamos so/inhos . alirma

\'inoiiarelo\.

Nem

sempre

nraelo\

família

ele
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trouxe benelicios
"A
\erba elimirussa.
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pai ainda ela aulas na tradicionalissima
\aeano\a
. Dmitri c solista c começou a elançar
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inúmeros contatos.

a
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Chile desde o dia 3, os bailarinos do Kirov m apcesentam para os brasileiros depois de 12 anos de negociaflo

No

A

turnê

brasileira

passo a passo
19/10 - Curitiba (Dom Quixote, no Teatro Guafra)
20/10 - Curitiba (O Lago dos Cisnes)
22/10 - São Paulo (Dom Quixote, no
Teatro Municipal)
23/10 - São Paulo (Dom Quixote)
24/10 - São Paulo (Dom Quixote)
26/10 - São Paulo (O Lago </<w Cisnes)
27/10 - São Paulo (O Lago dos Cisnes)
DOMINGO 32

29/10 - Rio de Janeiro (Dom Quixote,
no Teatro Municipal»
30/10 - Rio de Janeiro (Dom Quixote)
31/10-Rio de Janeiro (O Lago dos Cisnes)
01/11 - Rio de Janeiro (O Lago dos Cisnes)
02/11 - Rio de Janeiro (Gala II, no Metropolitan)
03/11 - Rio de Janeiro (Gala II)
05/11 - Belo Horizonte (O Lago dos
Cisnes, no Palácio das Artes)

06/11 - Belo Horizonte (O Lago dos
Cisnes)
07/11 - Belo Horizonte (O Lago dos
Cisnes)
09/11 - Salvador (Dom Quixote, no
Teatro Castro Alves)
10/11 - Salvador (Dom Quixote)
12/11 - Brasília (O Lago dos Cisnes, na
Sala Villa-Lobos)
13/11 - Brasília (O Lago dos Cisnes)
14/11 - Goiânia (Gala, no Teatro Rio
Vermelho)

A história do Kirov sempre foi marcada
por uma
intrincada rede de amores, traições, conchavos e deserções famosas - como as de Rudolf Nureyev, Natalia Makarova e Mikhail Baryshnikov. Os três são os
bailarinos russos mais conhecidos no Ocidente justamente porque, durante o regime soviético, abandonaram a Rússia para se estabelecer como estrelas nos
palcos da América, a então fascinante potência inimiga. Escapando da rigidez política, disseminaram o rigor técnico em balés como o American Ballet Theatre,
onde Baryshnikov foi diretor, ao lado de Makarova.
Como eles, antes do cinema e do showbizz, Anna Pavlova e outras primeiras-bailarinas já mostravam que o
rigor quase monástico da Escola Vaganova iria mudar para
sempre as técnicas
de balé.
Os bailarinos do
Kirov que dançarão
no Brasil (eles começaram a turnê pelo Chile, onde estão
desde o dia 3) não
vivem
como
reis,
mas são estrelas absolutas na Rússia.
Como o Bolshoi -

bendo que na Europa ou nos EUA os bailarinos têm
uma vida cheia de atrativos", diz a solista. As principais bailarinas do Kirov diferem em estilos não só no
palco. A placidez de Uliana contrasta com o vigor de
Diana Vishneva, 19, a fulgurante protagonista da Bayardere e de A Bela Adormecida. Premiada em concursos ao terminar seus estudos na Vaganova, Diana foi
contratada como solista principal e já tem - fato inédito -, foto no museu da própria escola, ao lado de Ana
Pavlova, Natalia Makarova e Mikhail Baryshnikov.
Perto de novatos como Diana e Uliana, os 30 anos
de Viktor Baranov lhe dão um ar veterano. Conhecido
por seus papéis mais teatrais, ele só tem elogios para
"O
os jovens.
Kirov
não é como uma
companhia qualquer.
Aqui nós estamos no
centro de onde tudo
começou. Temos a
responsabilidade de
manter viva a escola
russa de balé." Os
talentos
do
Kirov
nascem ou são aperfeiçoados na escola
fundada por Agripina Vaganova há 258
anos.
Atualmente,
cerca de 2 mil bailarinos se inscrevem
numa rigorosa seleção, que pinça apenas 50. Depois de
oito anos em regime
de
semi-internato,
em que fazem os estudos regulares paralelamente ao de balé, só 25 se formam
por ano. Mas nem
todos têm emprego
certo no Kirov.

eterno rival do Kirov
- atravessa uma fase
fraca artisticamente
e está fechado para
reformas até o ano
2000, o Kirov reina
sozinho no balé russo. A maior estrela
do Kirov é freqüentemente comparada
ao
mito
Nureyev.
Não por acaso. Como Rudolf, Faruk
Ruzimatov é tártaro
e ostenta os traços
O elenco brasifortes característicos
leiro trará, além do
daquela região gelaelegante Faruk Ruzida. Mas Ruzimatov,
matov - sempre com
ao contrário de Nuternos Armani
AlTeatro Mariinsky, •m Sio Pataraburga, tamplo da Kirov HA 136 anaa
reyev, apostou em fítynai Asylmuratova
car na Rússia e ter poder. Hoje disputa com o diretor - enigmática e, para muitos, mais que partner de RuVinogradov o prestígio dentro do Mariinsky. Ele e sua
zimatov -, os solistas Yulia Makhalina, Diana Vishneva, Maya Dunchenko, Uliana Lopatkina, Igor Zelznspartner Altynai Asyluratova são deuses absolutos e
determinam quem se destaca no Kirov.
ky e Viktor Baranov, fora o enorme corpo de baile. A
Destacar-se no Kirov representa não só o estrelato
trupe do Kirov não se desloca facilmente. As negociana Rússia, como também a oportunidade de se apreções para a turnê brasileira duraram 12 anos e sempre
sentar em companhias como o American Ballet Theaesbarraram em questões políticas ou financeiras. O ortre, o London Ballet e a Opera de Paris. Igor Zelensky,
çamento da turnê, promoção da Dell'Arte Produções,
está estimado em R$ 1,5 milhão. E vale o investimenpor exemplo, já se apresentou no Brasil várias vezes.
to. Afinal, os bailarinos do Kirov são estrelas que
Alguns, como a tímida Uliana Lopatchkina, 22 anos,
mantêm viva uma tradição de beleza e excelência técnascida na Criméia e há quatro no Kirov, tem até fa"O
nica que nem o mais posudo dos coreógrafos contemclube em São Petersburgo.
balé é a minha vida.
Sair da Rússia não faz sentido para mim, mesmo saporâneos deixa de reverenciar. Nem poderia.
¦
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MODA

elas

são
Quando

tomam

atitude

que
Mulheres
sem

trocam

perder

de

posição
o charme e nem

homens

com

a feminilidade

IESA RODRIGUES
restaurante, quem paga a conta: ele ou ela?
Abrindo a porta, quem vai à frente? Trocar pneu,
abrir lata, usar saca-rolhas são tarefas exclusivamente masculinas? Estas dúvidas, respondidas pelos livros de etiqueta ou pelas pesquisas de comNo portamento, parecem feitas para nos divertir ainda
Michael
por um bom tempo. Desde Demi Moore assediando
secundaDouglas, pagar a conta do jantar é uma discussão
ria; as portas podem ser abertas por uma loura, portando uma
arma, em posição de tiro, se ela for guarda-costas. A tragédia do pneu furado, apesar de perfeitamente resolvível pela
salvadora chegada do socorro do Touring, Automóvel Clube,
da seguradora ou de algum anjo da guarda, acaba sendo uma
questão de jeito com chaves, parafusos e calotas.
Agora, não nos venham com histórias de macacões sujos
de graxa, ternos de ombreiras, sapatos pesados, insinuações
anti-feminilidade. Um pouquinho de lycrci na trama faz de
um tailleur a roupa ideal para a agilidade de uma guardacostas; um shortinho de couro é super-prático para as atividades automobilísticas. É tudo uma questão de estilo...
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O máximo que ele, todo moderno de camisa,
calpa e tênis da linha Hemp Fashion, de
calça
'Yame
consegue
'Yamê
Reis',
consegue é armar oo triângulo?
manobra com a chave, de
Pois a loura manobra
microshort de napa gelo 'Yes Brasil',
'Angela Pretti',
malha
'Angela
de malha
frente-única
preta
de
'Native'
e o balanço das
tamanquinho preto
tamanquinho
argolas douradas 'di occasioni'. O carro é6 um
'TianS'
belo Passat vinho, da 'Tianá'

Do carro da 'Rio Limousine Service',
sai o assustado Ricardo, o executivo
de terno de microfibra e gravata
'Opium', óculos 'Lunetterie', camisa
azul 'Sandpiper*. Mas a situação foi
controlada pelos 38 das seguranças
de tailleurs turquesas 'Tessuti' (esq.)
e 'Factus', sandálias 'Native', colares
'Fiszpan'. Na vida real, ele tem a
empresa de segurança das festas de
moda e dança do Rio, a J. R. Durand
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Pague
mesmo a conta, e resolva
Ou
espere
gerente ou ao caixa.
sem complicações. Simples, como a minissaia siliconizada
'Vertigo', da 'Viciousness', usada com blusa de tricô
verde-alface e sandália 'Mixed*. Ele, meio sem Jeito, de
camisa xadrez azul-Bic 'Victor Antony' e calça marinho
'Toulon*. A locação foi no 'Les Champs Elysées'
Nada mais de pedir carona: por que não pilotar a sua
'Donna
Sanyang Husky, de calça corsária de napa e camisa
Pelle', óculos escuros 'di occasioni* e o tênis de lona com
solado alto 'Bag & Shoes'? E ainda oferece-se o capacete
para o cara de calça de napa e camisa de chamoi* marrom
sob jaqueta preta, tudo 'Pascale Vuylsteke Couture'

da MODA
CRÉDITOS
crImtos DA
Azeredo, Ulian
Lilian
Priscilla Azarodo.
Agueda, Priscills
Llgia Aguada,
Lops. Ligia
ttcnica: ¦ modelos - Gaetano Lops,
Ficha técnica:
Andri Victor,
Barras e André
Baatriz Barroa
Rodriguas. Ana Beatriz
Falclo, Eduardo Rodrigues.
Piaroni. Anamaria Falcio,
da Elite
di octfinis RS 69 ¦ dl
Shoos - tênis
30 ¦ Bag & Shoes
frente única RS
30
Protti - frente
Angola Pratti
Pregos: ¦ Angela
Preços:
R$
R$ 389. camisa RS
calga RS
Pallo - calça
RS 13Donna
¦ Donna Pello
6culos
essioni
casioni argola RS 5,20; óculos
colar de
R$ 61.30;
61,30; colar
coiar Gucci RS
R$ 110 ¦ Fiszpan colar
240 ¦ Facctus tubo de crepe RS
Nathro
RS 124 ¦ Mixed
6culos
- blusa RS 82 ¦ Nativo - taLunetterie óculos
R$ 47.40
47,40 ¦ Lunottario
flores RS
R$ 335, graterno
de microfibra RS
RS
77
¦
Opiuml
R$
Opiam
sand&lias
R$ 36,90; sandálias
oramanco de tiras RS
R$
RS
R$
298.
couro
de
cabra
calça
calga
Coutara
Couture
Vuylstsfcs
Vuytstoko
Pascais
Pascals
R$
jaqueta RS
vata RS 30 ¦
R$
Tassatl - tailleur RS
R$ 98 ¦ Toaaati
RS 298 ¦ Sandpiper - camisa RS
chamois
de
R$
398, camisa de
R$ 220 ¦ Victor Antony - camisa
Viciousness - saia RS
R$ 55 ¦ Vlcioosnoss
calga RS
180 ¦ Toulon - calça
145
RS145
Brazll - short RS
Yes, Brazil
R$ 120 ¦ Yos.
R$ 160, camisa RS
Ysmé Reis calça
calga RS
RS 29,90 ¦ Yamft
Shoos - ShopProtti Rua Barata Ribeiro, 391/801 ¦ Bag & Shoes
Endereços:
Enderegos: ¦ Angela Pratti
Palla - Rua Itapioccasion! - Rio Sul, 2° piso ¦ Donna Palie
G*vea, 1° piso ¦ di occasioni
ping da Gávea,
- Rio Sul, 2°
Fiszpsn
¦
Pirajá,
550/510
Piraft
Vise, de
ru, 1.553/4° andar ¦ Facctus Rua Vise.
-Tel.:
-5884
¦
La Champs
592-3948
Lauro
Soares
Laura
Soaras
¦
971
pisoB J.R. Durand Tel.: 971-5884
Piraji,
Rua
Vise.
de Pirajá,
Vise,
¦
Lunetterie
Lunotterie
andar
58/12°
Carlos,
Pres.
Antônio
AntOnio
Av.
Elysées
Elysies
Sui,
Native - Rio Sul,
Piraji 476/sobreloja ¦ Nstivs
550/sobreloja
550/sobretoja ¦ Mixed - Rua Visconde de Pirajá.
¦ ¦ Pascale
Pascals Vuylsteke Couture - Rua Visconde de
Opium - Rio Sul, 1° piso
2° piso ¦ Opium
Sui,
Pirajá, 476-B ¦ Rio Limousine Service Ltda - Tel.: 235-6087 ¦ Sandpiper - Rio Sul,
-5199 ¦ Tessuti - Fashion Mall. 2° piso ¦ TiaSolange Paulino - Tel.: 751-5199
2° piso ¦ Solange
Viclousn* - Tel.: 264-8000 ¦ Toulon - Rio Sul. 3° piso ¦ Tucar - Tel.: 710-1231 ¦ Viciousná
¦
Yaml
Róis
1°
Rio
Rio
Rels
Sul,
Antony
Victor
¦
1°
Gávea, Victor
da
piso
ness Shopping da
piso
- Rua Visconde de Pirajá. 550/1.902 ¦ Yos,
Piraji, 351/térreo
Vise, de Pirajá,
351/t6rreo
Yes, Brazil - Rua Vise.
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A
a cultura

na

arte

cultura

de

cultivar

as

coisas. Entre as coisas, ponho a alma, o
intelecto, a barriga, a língua, as maneiras
e o modo de tratar cães e gatos. Também
consiste a cultura em uma gentil disposiConsiste
ção do espírito que o faz tolerável e tolerante às coisas que acha erradas e vê errado à sua
frente e ao seu lado. Sem aceitá-las, nem querendo corrigi-las. Que a cultura é a educação da alma.
Bem sei, leitor, que esta minha definição não
conseguiria ganhar uma linha em nenhum decente
dicionário. Falta minha. Não dos dicionários. Que
esses devem ser precisos e isso é coisa que não
Um dia desses, se vender uns terrenos,
planejo contratar um secretário para assuntos precisos. Mas só se vender esses terrenos, que o que
consigo.

ganho não dá nem para
Anastácia, que é tartaruga
Até então, continuarei
grande vantagem. Não só

alimentar

minha

pobre

comedida.
impreciso. O que é uma
para minha imprecisão,

como para tua compreensão. Se mal me explico,
pouco me entendes. Melhor ainda: se me explico
confusamente, poderás entender o que quiseres.
Assim, o que entenderes será criação do teu espírito. E de
muitas burrices, poderás tirar - se para tal tiveres instrumentos - alguma coisa sensata, talvez sábia.
Esperando tanto, falei o que acho da cultura. É um prato
composto de muitas coisas. Por isso, me dá prazer encontrar, em uma livraria, um lugar onde se possa comer. Assim
me encantam os bares nórdicos, onde as paredes estão
cheias de livros. Aqui já temos, na Bookmakers (Rua Marquês de São Vicente, 7. Tel.: 274-4441) um agradável bar.
agora, na Argumento, um pequeno café, o Severino
(Rua Dias Ferreira, 417, Leblon. Tel.: 239-5294). Lá servem até café da manhã, para quem quiser comprar livros
em hora matutina. Servem também coisas variadas, de
E,

patês a pâtisseries e bolos. Não os provei. Mas, em uma
tarde tranqüila, estando eu bastante esfaimado, lá comi um
sanduíche de salmão, que estava corretíssimo. Dirá o leitor
que não é grande proeza um sanduíche de salmão ser correto. Concordo. Mas lhe pergunto quantos andou comendo
que se aproximem da decência média.
Aquele era bom. E o serviço, agradável. O ambiente, um
acadêmipouco frio. Como os livros da livraria, um pouco
são
coisas
Mas
ca demais e muito pouco imaginativa.
que a
vida corrige.
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dias

Inglaterra
sem

sair
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ÜTTLEENOAND
PROFESSORES INGLESES
E AMERICANOS
PRÓXIMOS PROGRAMAS:
de 25 a 30/10 e de 22 a 27/11/96
CUSTO: R$ 195,OO a diária com
hospedagem completa.
(021)

221-1863
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LA

MOLE.
MUNDO

TODO
TEM

HISTÓRIA

UMA

PARA

CONTAR.

O La Mole já faz parte da história da
cidade e da sua vida. E para ficar ainda
melhor e mais perto de você, o La Mole
está

a loja do Leblon

reinaugurando

inaugurando
Iguatemi,

loja

uma

em Vila Isabel.

no

e

Shopping

Com

muitas

novidades e a cordialidade de sempre.
Venha conferir.
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LAMOU
ESPECIALIZADO EM EMOÇÃO
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imba de Recalque
Recalque
|||Bombade
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Consulte nossos
Consulte
Filtro e Bomba
pifHtroeBomba
p para piscinas
piscinas

§

revendedores
y Bomba
Ep>mi»
revendedores
Auto-Aspiranteautorizados.
ailtOrizadOS.
gf Auto-Aspirante

Tradição

de

Cozinhas
Qualidade
Seriedade.

E
Hércules

COZINHAS
PLANEJADAS
1

BANHEIROS
CLOSETS
ESTANTES
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ARMÁRIOS
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EMBUTIDOS
.•
PROJETOS

Mi

jig.

EXCLUSIVOS
SEM

ÔNUS

NEM

COMPROMISSO

vem
Qualidade e seriedade é o que a Hércules
oferecendo a você a mais de 40 anos, sempre
acompanhado de muito bom gosto, variedade e o
melhor preço do mercado.
Peça por telefone uma visita do nosso projetista e
receba inteiramente grátis o projeto do seu
banheiro, cozinha, quarto e tudo o que você quer e
só a Hércules tem a tradição para realizar.
FÁBRICA E SHOWROOM
450-2872
Est. Int. Magalhães, 635
Yalqueire

CASASHOPPING
431-1967
Av. Ayrton Senna, 2.150
Loja K - Bloco E - Barra

¦
¦

ARMARIOS PARA TODA A CASA
COPACABANA
235-7146
Rua Barata Ribeiro, 797

^^¦325-4551
¦215-7146
TatefMco 450-2870

e

TRATAMENTO

FASES

CAPILAR

DA

LUA

"Muita

gente pergunta como é
que eu faço para manter meus
cabelos bonitos, podendo variar o
penteado diariamente.
O segredo é o

*?

.
w

Tratamento Capilar
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^
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FASES DA LUA
desenvolvido para aproveitar
a influência lunar, no
tratamento e crescimento
dos cabelos"

•
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1 Tratamento: 4 Tônicos

Marly Marley - Atriz

É

SIMPLES!

UM

PRODUTO

PARA

CADA

FASE

DA

LUA

O Tratamento Capilar Fases da Lua
é muito simples de ser aplicado.
Em cada fase da lua, V. usa um tipo de
produto, ou seja:
LUA NOVA

LUA CRESCENTE

Fortalece, elimina
Ativa a circulação,
caspa e seborréia, dando vida aos
evitando a queda.
cabelos.

™
I

'^Hpf^K'
¦I

^^wsv

^1J

7

y ^^Vi
|^pF \J

LUA CHEIA
Dá brilho e volume
A v-

A

v*l.
Wk-

1

LUA MINGUANTE

¦

Hidrata, proporcionando crescimento
acima do normal.

OS

RESULTADOS

SÃO

Ml
H^^RL

FANTÁSTICOS

M
4

!!!

Em pouco tempo, V. se surpreenderá com os
resultados obtidos, ficando seus cabelos livres de
caspa, seborréia, pontas duplas ou quebradas e
com muito mais vida, brilho, volume e saúde.

E O MAIS IMPORTANTE:
Seus cabelos irão crescer mais rápido, graças ao
tratamento e a força da lua (fato cientificamente
comprovado), já nas primeiras semanas.
VOCÊ VAI NOTAR A DIFERENÇA!
PEÇA JÁ SEU TRATAMENTO FASES DA LUA
V. faz o pedido por telefone e em poucos dias recebe no seu
endereço com toda a comodidade e só paga 3 semanas após o pedido
TELEDIR

LTDA - Avenida

VENDAS SOMENTE PELO TELEFONE
»

C0111

872-9011

Pompéia, 2235 - Pompéia - São Paulo - SP - Cep 05023-001
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AMERICANA
TECNOLOGIA
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Disparado.

516-5000
e na Internet
Pbr ordem de preço, de marca, por ordem alfabética
durante toda a semana, através do JB online.

Você anuncia
até 20 palavras
só

paga

e

Todo sábado, no caderno Carro e Moto.

jornal

do brasil

5 Reais*
http://www.jb.oom.br

CHUTEIRA
UMBRO ATTACK
Fut. Campo. (40 peças)

BOLA
jgUl
DE BASQUETE
ADIDAS
3 Stripes. (25 peças)

*"¦ ~~*

R$ 37,20
!>

R$ 17,20

4te^'

PATINS IMPORTADO
Diversas marcas. (150 peças)

TÊNIS REEBOK
(200 peças)
A partir dc

A partir de

R$ 52,80

R$ 39,92

H|^.

TÊNIS NIKE
Júnior/feminino
BOLA DE FUTEBOL
iam. 34/38. (100 peças)
INFANTIL STRIKER

v*

R$36,72

(30

peças)

R$9,99

NOVA

SPORT

SOCIETY.

AGORA

SEU
RAQUETE DE TÊNIS
WILSON
(30 peças)

LARGA

FILHO

A partir d«

BOLA DE MEIA
Várias cores de clubes. (40 peças)
R$ 7,92

R$31,60
O

VIDEOGAME.

No Dia da Criança, dê Sport Society de presente para o seu campeão.

KIT SACO DE BOXE
INFANTIL S.B.C.X
(15 peças)
R$ 31,05

KIT BASKETBALL
DOOR
(30 peças)

CAMISA OFICIAL
DE CLUBES
E SELEÇÕES
EUROPÉIAS
(80 peças)
A partir d«
R$ 38,00

R$ 16,00

by
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SHOPPING DA GÁVEA - Lj. I2l Tel.. 274-6545

•

N0RTESH0PPING - Piso G, Lj. 806 Tel.: 289-9091

•

A

forum

BARRASHOPPING - Nível Lagoa, H4-C Tel.: 325-0246
MADUREIRA SHOPPING RIO - Lj. 239/240 Tel.: 488-1069

Factor

Sapateira
A solução

Line*

o seu ambiente num toque
que enobrece
cowi o requinte que seus sapatos merecem.

versátil

òe classe,

Sapateira 06 gavetas
Madeira maciça {Padrão Mogno e Cerejeira),
iH V.^^B

7^\
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m Capacidade para 36 pares de calçados.
Abertura simultânea.

h
B
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01 gavetas para weifls e cintos.
Gavetas basculantes em aço pintadas em
epóxi nas cores branca, preta ou creme.

JH
m

Dwiensdcs: 12.2. cm, 118 cm, 14 cm.

Qualquer tirro
A vista - 349/00
oia. - 43c
9^00
67,00
ou - 6x

'

*

JL

t.

lull'

As laterais podem ser:
>-

Madeira maciça
(mogno ou cerejeira) ou
creme
post-fnrm nas cores branca,
wio^ho.
ou padrão

>»

Fundo de eucaplac branco.

>-

Garcetas basculantes em aço
pintadas em epóxi nas cores
branca, preta ou creme.

>~
>-

abertura simultânea.
Capacidade de até 2.4 pares de sapatos.

>.

Dimensões: *33 x 5<^ * I7cm.

-

K*1

Qualquer tipo:
A uista RS J95/00
R$ 102,00
OU 2.3C
OM 30c

R$ 71/00
/ Visa - Parcelamos em até 12. vezes
Aceitamos Creòicarò Mastercard Diners
custo adicional.
Ligue, já e receba ewi sua residência, sem
das 8:oob& às 14.00Í7S.
Seg. a sexta das 8:ooi?s ás i8:oo(?s. Sábado
Venda
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A partir deste mês, o Guia Clube JB também
pode ser consultado pela Internet. É só
acessar no computador o endereço
http://www.jb.com.br
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Nesta edição
Total de conveniados: 578
Total de estabelecimentos: 865
Total de promoções : 22

71

SERVIÇO DE ATENDIMENTO CLUBE JB - TEL.: 589-2254
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alegria
Nào é à toa que uma das frases
mais faladas pelos pais, em momentos
"O
que
de desespero com os filhos, é:
é que eu fiz para merecer isso?".
Criança é mesmo um bichinho esquisito, capaz de levar qualquer um à
loucura. Nunca quer comer o que
tem, nào gosta de ir à escola, dormir
cedo, e odeia tomar banho. Além disso, costuma transformar a casa em
cenário de filme de guerra nas brincadeiras em patota, pensa em comprar
tudo o que vê pela frente e nunca está
satisfeita. Mesmo assim, é adorada
de tudo para
pelos pais, que fazem
agradá-la.
Alegres, espertas, levadas, bagunceiras, pestinhas, ou até, por incrível
Crianças de
que pareça, comportadas.
um dia
têm
todo os tipos e idades
inteiramente seu: 12 de outubro é dia
de esquecer as mil e uma artes que
elas aprontaram no resto do ano e
— e de presenenchê-las de beijinhos
tes. Afinaf, são elas também que dão
vida á casa e as maiores responsáveis
e

pela alegria da família.
Na homenagem a essas adoráveis
não popestinhas, carinho e atenção
uma
com
pitadem faltar. Se possível,
do
melhor
Nada
que
aventura.
de
da
os
pimpoaproveitar o dia levando
velho
aquele
lhos para
passeio prometido desde muito tempo, que pode ser
num parque de diversões, enfrentando a longa e temida montanha russa,
ou num jogo de bola para testar a
disposição e desenferrujar os ossos.
um
Quem sabe uma ida ao teatro,
simplesou,
cineminha com pipoca,
mente, uma brincadeira no playground?
O Clube JB deu uma voltinha pela
Redação do jornal e descobriu um
monte de pais e mães corujas. Escolheu três — e seus respectivos pimpolhos — para comemorar a data e
servir de inspiração para a edição do
mês. Como Rodrigo Lima Prestes, de
7 anos, filho da editora de Oportuniiludes do JORNAL DO BRASIL, Rosa Lima. Para ele. Dia das Crianças é
'
Não me impara ficar com os pais.
mas prefiro gaporto com o passeio,
do
que roupa, avisa
nhar brinquedo
2

*

ma» quar * sar aacritora
Carolina otcrevo, como o pai jornallata,
"Mas
o melhor presente paRodrigo.
ra qualquer criança é ter uma família
feliz, afirma o pequeno filósofo que,
ser mágico.
quando crescer, quer
Já para Carolina de Vasconcellos,
de 11 anos, filha do editor-assistente
da editoria de Política, Paulo VasconceUos — que também é pai de Pedro,
de 6 anos —. presente e doce também
"Não
é à toa que lá em
são felicidade.
casa o meu apelido é formiga, diz.
Para o Dia das Crianças, é modesta.
"Quero apenas uma roupa. Como o
de escrever, mas
pai, Carolina gosta
Pretendo ser
não quer ser jornalista.
escritora. Assim, poderei usar minha
imaginação o quanto quiser, afirma.
A pequena Ana Clara Costa Cavalher, de 4 anos, filha de Cristiane
Costa, repórter do caderno Idéias, e
do fotógrafo Dilmar Cavalher, também já sabe o que vai ser quando
"Quero ser fotógrafa, como o
crescer.
meu pai. Gosto de tirar fotos, mas

também de fazer pose, diz. Para a
Já
mamãe e o papai, um recadinho:
tenho muita roupa. Quero mesmo é
e andar
ganhar um lindo brinquedo
diz
amigos,
meus
de bicicleta com os
Ana, com carinha de moleca.
Diferenças sempre existem, mas
concordam
quase todas as crianças
os
num ponto: acham que
pais trabalham demais e têm pouco tempo discom muito
ponível para elas. Por isso,
ou pouco tempo, o mais importante é
acordar o pimpolho com um beijinho
de
gostoso na bochecha, e enchê-lo
o
claro,
que
carinho e atenção. E, é
não pode ser esquecido é a tão cobiçada lembrança. Para quem quiser
homenagear a garotada com surpresas, o Clube JB selecionou várias opções de presentes e passeios com descontos especiais durante todo o mês.
Bom para a criançada — e melhor
ainda para o bolso dos papais. Aproveite.

CLUBE JB - mais serviços

para

o assinante
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Clubefâ
Fotos de Daniela Dacorso

cheia de ideias
pot,uena Ana c,ara e Cristiane Costa na Reda<?ao:
^jj^'

A

'
rl^^^HM
V
.
e garante que se comporta bem direitinho
Uma,
Rosa
mãe,
da
trabalho
Rodrigo adora vir ao JB acompanhar o

CLUBE JB - mais serviços para o assinante

ÍNDICE
ACADEMIA
ALUGUEL DE EQUIPAMENTO
ARQUITETURA E ENQENHARIA
ARTE E CULTURA
ARTIGO ESPORTIVO
ARTIGOS E ANIMAÇÃO DE FESTA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
AUTO-ESCOLA
BAR E RESTAURANTE
BIJUTERIA E ACESSORIO
BOLSA E ACESSORIO
BOMBONIÊRE
BRINQUEDO
BUFE
CABELEIREIRO
CALCADO
CASA E DECORAÇÃO
CASA NOTURNA
CESTA
CHAVEIRO
CHURRASCARIA
CLINICA MEDICA
CLINICA ODONTOLOGICA
COLÉGIO
CONGELADO
CONTABILIDADE
COPIADORA
CRECHE
CURSO
DEOETIZAÇAO
DISCO E FITA
DOCERIA
DROGARIA E FARMÁCIA
EMPORIO
EQUIPAMENTO AGRÍCOLA
ESCOLA DE DANÇA
E8COLA
ESCRITÓRIO VIRTUAL
ESTÉTICA
FLORICULTURA
FOTOGRAFIA
GARAGEM/POSTO
HOTEL E POUSADA
INFORMATICA
INSTRUMENTO MUSICAL
JOA'.HERIA
LABORATÓRIO
LAVANDERIA
LIVRARIA
LOCADORA DE LIVROS
LOCADORA DE VEÍCULOS
LOJA ESOTÉRICA
MODA FEMININA
MODA INFANTIL
MODA MASCULINA
MODA UNISSEX
MODA PRAIA
MOTO
NATAÇÃO
ÓTICA
PAPELARIA
PERFUMARIA E COSMÉTICO
PIZZARIA
PRESENTE
PRODUTO NATURAL
PRODUTORA
PROGRAMÇAO VISUAL
RECREAÇÃO
REPRESENTAÇÃO
ROUPA OE FESTA
SEGURANÇA
COMO USAR BSTB QUIA
1. O Guia Clube JB apresenta um roteiro de
serviços e produtos que estão sendo oferecidos com descontos, no período, para os
assinantes do JB, sócios do Clube JB. Ele
circula com periodicidade mensal, no primeiro domingo de cada mês, encartado na
revista Domingo. Para desfrutar dos descontos, basta apresentar, no estabelecimento
conveniado, o cartão de assinante.
2. Como obter o cartão Clube JB. Todos os
assinantes do JORNAL DO BRASIL têm
direito ao cartão de assinante, que será enviado ao endereço de entrega do jornal até
10 dias após o pagamento da assinatura (seja
nova, seja renovada). Caso o assinante não
tenha recebido o seu cartão de assinante,
basta ligar para o Serviço de Atendimento
do Clube JB, pêlos fones (021) 589-2254
(Grande Rio) e 0800-243210 (outras localidades). O Cartio Clube JB será imediatamente providenciado.
3.0 Cartio Clube JB ê pessoal e intransferível,
válido somente com a apresentação da identidade do assinante. Seu prazo de validade é o
mesmo da assinatura, acrescido de 30 dias.
4. Além dos descontos especiais e promoções, o Cartão de Assinante dá direito a
4

SPA
TEATRO ADULTO
TEATRO INFANTIL
TEATRO JOVEM
TERAPIA ALTERNATIVA
TRADUÇÃO
TRANSPORTADORA
TRATAMENTO DOS PÉS
TURISMO
VEICULO
VETERINARIA
VIAGEM
VlDEO-LASER
VÍDEO LOCADORA
ALUGUEL DE ROUPAS
ARTIGO ESPORTIVO
AUTO ESCOLA
BAR E RESTAURANTE
CABELEIREIRO
CLINICA ODONTOLOGICA
CURSO
DECORAÇÃO
ESCOLA
FAST FOOD
FLORICULTURA
HOTEL
INFORMATICA
LAVANOERIA
LIVRARIA
MATERIAL OE CONSTRUÇÃO
MODA INFANTIL
MODA FEMININA
ÓTICA
PAPELARIA
PRESENTE
SERVIÇO
TABACARIA
VEICULO
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ARTIGO ESPORTIVO
BAR E RESTAURANTE
BIJOUTERIA E ACESSORIO
BOLSA E ACESSORIO
CABELEIREIRO
CLINICA MÉDICA
CONGELADO
CURSO
DELICATESSEN
DISCO E FITA
DROGARIA E FARMÁCIA
ESCOLA
ESTÉTICA
INFORMÁTICA
LABORATORIO
LIVRARIA
MODA FEMININA
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INTERNATIONAL MAGAZINE
CELULAR E PAGER
COMPUTADOR
ELETRÔNICOS
MINIMARKET
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TELEFONIA
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desconto de 15% nos Classificados JB, em
anúncios com até 10 linhas. O desconto é
válido para um anúncio por edição, para
pessoa física.
5. O extravio ou utilização indevida do Cartio Clube JB é de responsabilidade do assinante. Em caso de extravio, ligue para o
Serviço de Atendimento do Clube JB e providenciaremos outro.
6. Os estabelecimentos conveniados ao Clube
JB responderão perante as autoridades competentes por qualquer infração do Código de
Defesa do Consumidor relativa ao não cumprímento das promoções ou da qualidade dos
produtos ou serviços por eles vendidos ou
prestados. Os problemas devem ser comunicados ao Senriço de Atendimento do Clube JB,
com identificação do estabelecimento (nome e
endereço), nome do funcionário que prestou o
atendimento e relato da ocorrência.
7. Os descontos constantes do Guia Clube JB
não são válidos para produtos e/ou serviços
que estejam sendo oferecidos em promoção.
8. No Guia Clube JB, os estabelecimentos
assinalados com o símbolo yj, além de concederem desconto para o Cartio Clube JB, também aceitam pagamentos com o Cartão Clube
JB Sollo (de crédito).

ACADEMIA
ACADEMIA AMSK RODOLFO ORTIZ — Avenida
Nossa Senhora de Copacabana. 928/602. Copaca
bana. Rio de Janeiro (256 4456)
> Desconto de 30% nas mensalidades Isenção de
matricula
ACADEMIA CORPO E FORMA — Rua Visconde de
Abaeté. 66. Vila Isabel. Rio de Janeiro (2585867)
D> Desconto de 15% nas mensalidades de qual
quer atividade
ACADEMIA IBEAS TOP CLUB — Rua Lauro Muller.
116. cobertura 1. G3. Rio Sul. Botafogo. Rio de
Janeiro (542-2344)
O Descontos de 10% no plano mensal que inclui
ginástica e musculação
ACADEMIA MARCO OCTAVIO — Praça Vereador
Rocha Leão. 253. casa. Copacabana. Rio de Janeiro(235 5781)
t> Desconto de 10% nas mensalidades de ginástica. musculação, capoeira, jiu jitsu e natação Isencão de matricula
Rua Aguiar. 60.
ACADEMIA RÔMULO ARANTES
Tijuca. Rio de Janeiro (284-5741) Colégio Hélio
Alonso. Rua Lucidio Lago. 427. Méier. Rio de
Janeiro (281 3181) Sport Clube Mackenzie. Rua
Dias da Cruz. 561. Méier. Rio de Janeiro (5944922) Akxe Sportside Club. Avenida Prefeito Dulcidio Cardoso. 2900. Barra da Tijuca. Rio de Janei
ro (325 3232) Alfa Barra Club. Avenida Sernambetiba 6600. Barra da Tijuca. Rio de Janeiro
(433 2237) Bandeirantes Tênis Clube. Estrada
Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraeas. 47.
Jacarepaguá. Rio de Janeiro (445-1050) Campo
Grande Atlético Clube. Rua Arthur Rios. 1270.
Campo Grande. Rio de Janeiro (413 2208) Avenida 28 de Setembro. 160. Vila Isabel. Rio de
Janeiro (284 2690)
t> Desconto de 10% sobre o valor do contrato
trimestral, para pagamentos á vista Os familiares
(pais. filhos, companheiro (a)) do titular do cartão
também têm direito ao desconto
CENTRO FISIO — Rua Pontes Corrêa. 94. Tijuca. Rio
de Janeiro (288 2472)
D> Desconto de 50% na avaliação funcional e 10%
nas mensalidades das atividades de ginástica, de
musculação e de alongamento, para pagamentos à
vista O desconto só é válido para alunos matriculados a partir de 07/07/96
DANÇARTE — Rua Visconde de Pirajá. 318. sala
200. Ipanema. Rio de Janeiro (247 3800)
O Desconto de 50% na matricula e 10% nas mensalidades
FISILABOR - Avenida Prefeito Dulcidio Cardoso.
400. Condomínio Mandala. Barra da Tijuca. Rio de
Janeiro (438-4882) Rua Visconde de Ouro Preto.
62. Botafogo. Rio de Janeiro (286-4448)
C> Isenção de matricula e remairicula para antigos
alunos Exames obrigatórios gratuitos
NÚCLEO DE GINÁSTICA OLÍMPICA TATIANA FIGUEIRED0 — Avenida das Américas. 1981. casa 107.
Barra. Rio de Janeiro (439-3346/439-5118) Clube Canaveral Avenida das Américas. 487. Barra.
Rio de Janeiro Tijuca Tênis Clube - Rua Conde de
Bonfim. 451. Tijuca. Rio de Janeiro
t> Desconto de 15% na matricula e 10% na mensalidade. para pagamento à vista
SPAZI0 DELLA FORMA — Rua da Alfândega. 21.
Centro. Rio de Janeiro (253 4236/283-1 369)
Desconto de 15% nas mensalidades e 10% sobre os serviços de salão, para pagamentos à vista
STADIUM ACADEMIA — Avenida Nossa Senhora
de Copacabana. 683. fundos. Copacabana. Rio de
Janeiro (237-1983)
Desconto de 10% nas mensalidades Matricula
gratuita
STUDIO VERSÁTIL — Rua Barata Ribeiro. 502. sala
208. galeria. Copacabana. Rio de Janeiro (236
7749)
C> Desconto de 10% nas mensalidades para paga
mentos á vista e isenção de matricula
ALUGUEL DE EQUIPAMENTO
RENTALCENTER — Rua 1 7 de Fevereiro. 221. Bon-
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sucesso. Rio de Janeiro (280 2848/590-5592)
O Desconto de 15% no aluguel de equipamentos
para eventos, feiras e construção civil Também
aluga televisão, ar condicionado, geladeira e móveis

GRUPO LUA VERDE — Rua Voluntários da Pátria.
128. 202. Botafogo. Rio de Janeiro (246-7294).
C> Desconto de 1 5% sobre o serviço de animação
de festas, para pagamentos à vista.

ARQUITETURA E ENGENHARIA
QUEST ARQUITETURA — Rua Santo Afonso. 44.
sala 703. Tijuca. Rio de Janeiro (254-0895)
O Desconto de 10% sobre os serviços, para pagamentos à vista Orçamentos, consultas e assessoria
de projetos grátis
REC ENGENHARIA — Rua Bela. 483 - A. São Cristóvão. Rio de Janeiro (580 0684/580-0634/5809180)
E> Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
parcelado sobre o serviço, peças e manutenção
Anteprojeto e visita para análise dos serviços e/ou
assistência técnica gratuitos Projetos, instalações,
assistência técnica de sistema de ar condicionado
central, exaustão e ventilação

T„ECNICA
i^CTENCIA
AMARQUES
ASSIST. TÉCNICA - Rua Marquês
de Abrantes. 1 68. loja 27. Flamengo. Rio de Janeiro (533-5457)
E> Desconto de 20% no valor final do serviço.
ELETRÔNICA SÉCULO XXI — Rua Teodoro da Silva.
335. casa. Vila Isabel. Rio de Janeiro (234-1030)
Desconto de até 1 5% para pagamentos à vista
em consertos de aparelhos de áudio e video em
geral Aceita-se cartões.
ENGERAC AR CONDICIONADO — Rua Lopes Tro
vão. 04. Benfica. Rio de Janeiro (568-5524)
Desconto de 20% para contratos de manutenção. 1 5% para serviços de manutenção corretiva e
preventiva e ainda manutenção preventiva gratuita
durante 1 2 meses para instalação de Ar Condicionado Central Desconto válido para pagamentos á
vista

ARTE E CULTURA
CÂMARA DE ARTE DO RIO DE JANEIRO — Rua
Paula Freitas. 78. 201. Copacabana. Rio de Janeiro
(516-1921)
O Desconto de 50% na 1a mensalidade e 20% nas
5 restantes
STAR PALCO — Avenida 13 de Maio. 13. salas
410/411. Centro. Rio de Janeiro (220 5696/5323057)
t> Desconto de 50% na 1a mensalidade e 20% nas
restantes, além de 40 ingressos grátis para as atividades de lazer e cultura
ARTIGO ESPORTIVO
BIKE TECH-TREK — Avenida Bartolomeu Mitre.
325. loja A. Leblon. Rio de Janeiro (529-3140)
Barrashopping Avenida das Américas. 4666. Ni
vel Lagoa. Portão J. Barra. Rio de Janeiro (4319141) Rua Francisco Otaviano. 20 loja B. Ipane
ma. Rio de Janeiro (267-1 108)
^/Desconto de 10% sobre todos os acessórios de
bicicletas e patins e sobre o preço dos patins
nacionais e importados, para pagamentos à vista
FÍSICO E FORMA — Estrada do Portela. 222. loja
239/240. Madureira. Rio de Janeiro (488-1069).
Avenida Suburbana. 6474. loja 806. Del Castilho.
Rio de Janeiro (289-9095) Avenida das Américas.
4.666. loja 114- C. Barra da Tijuca. Rio de Janeiro
(325-0246) Rua Marquês de São Vicente. 52.
loja121. Gávea. Rio de Janeiro ( 274-6545)
Desconto de 10% para pagamentos à vista,
válido para mercadorias não promocionais
LOJAS BALNEA — Rua Santa Clara. 36. loja A.
Copacabana. Rio de Janeiro (255-3719)
^/Desconto de 5% para pagamentos á vista ou com
cartão de crédito
SCUBASUB — Eq uipamentos de Mergulho - Rua
Buenos Aires. 02. sala 102. Centro. Rio de Janeiro
(233-9628).
Desconto de 5% para pagamentos à vista ou em
3 vezes.
SILVIO S BIKE — Rua Cerqueira Daltro. 157. lojas B
e C. Cascadura. Rio de Janeiro (269-9994)
^/Desconto de 10% em peças, acessórios e bicicletas. Para pagamentos á vista ou com cartão de
crédito.
SPORT NEWS — Rua Visconde de Pirajá. 82. sobreloja 204. Ipanema. Rio de Janeiro (287-0193)
D> Desconto de 10% nos artigos esportivos, para
pagamentos á vista
USEFULL SACKS — Rua Coronel Cabrita. 48. São
Cristóvão. Rio de Janeiro (325-5762).
^/Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito
ARTIGOS E ANIMAÇAO DE FESTA
FESTIVAL RENÉE — Rua Senhor dos Passos. 186.
Centro. Rio de Janeiro (224-8235)
O Desconto de 15% para pagamentos á vista

AUT0-ESC0LA
AUTO ESCOLA AFONSO — Rua Visconde de Pirajá.
605. lojas l/L. Ipanema. Rio de Janeiro (2595660/239-3298)
^/Desconto de 60% no valor da matricula, para
pagamentos à vista ou com cartão de crédito. Caso
o aluno pague o pacote de 10 aulas, a matricula é
grátis, exceto com cartão de crédito.
AUT0-ESC0LA FLORESTA — Rua Major D'Avila.
455. loja O. Praça Varnhargen. Tijuca. Rio de Janeiro (254-0898).
t> Desconto de 20% na matrícula. Caso o pacote
de aulas seja pago antecipado, matricula grátis.
AUTO ESCOLA FÓRMULA 1 — Avenida Prado Júnior. 48. loja 22. Copacabana. Rio de Janeiro
(275-6598).
t> Desconto de 60% sobre o valor da matrícula da
tabela.
AUTO ESCOLA MELLO — Avenida Princesa Isabel.
7. sobreloja 225. Copacabana. Rio de Janeiro
(541-8749)
> Matricula grátis e no pacote com dez aulas,
mais duas aulas grátis.
BAR E RESTAURANTE
A VARANDA — Avenida Prefeito Mendes de Moraes. 222. São Conrado. Rio de Janeiro (3222200)
v'Desconto de 10% para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito
ALFREDO Dl ROMA — Avenida Prefeito Mendes de
Moraes. 222. São Conrado. Rio de Janeiro (3222200)
^Desconto de 10% para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito
ALHAMBRA GRILL — Rua Joana Angélica. 1 55. B e
C. Ipanema. Rio de Janeiro (227-1756).
^/Desconto de 10% sobre a nota final, para pagamentos á vista ou com cartão de crédito.
ASIAN C0RNER — Avenida Atlântica. 3 264. Copacabana. Rio de Janeiro (521 -5522)
^'Desconto de 1 5% para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito
ATLANTIS — Avenida Atlântica. 4 240. Copacabana. Rio de Janeiro(521-3232 R 7575)
^Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito
BAR JAKUi — Avenida Prefeito Mendes de Moraes.
222. São Conrado. Rio de Janeiro (322-2200)
^/Desconto de 10% para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito
BLUENUN — Rua Dias Ferreira. 559. loja A. Leblon.
Rio de Janeiro (294-4304)
t> Desconto de 10% sobre a nota final, para pagamentos à vista, além de um drink nacional para
cada pessoa da mesa
BUFFAL0 GRILL — Rua Rita Ludolf. 47. Leblon. Rio

de Janeiro (274-4848).
.yDesconto de 15% sobre a nota final, para pagamentos á vista ou com cartão de crédito. Os descontos não são acumulaveis com outros descontos
que a casa ofereça.
CHOPPERIA GALLILEY — Rua Constante Ramos.
22. Copacabana. Rio de Janeiro (255-4558).
> Desconto de 10% para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito. O restaurante oferece shows
ao vivo.
COLONIAL — Avenida Atlântica. 2.616. Copacabana. Rio de Janeiro (257-1 900).
^/Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito.
ESTEPHANI0S BAR — Rua Visconde de Itamaraty.
167. loja A. Maracanã. Rio de Janeiro (2847400).
E> Desconto de 10% sobre a nota final, para pagamentos á vista.
F0GAREIR0 — Avenida Atlântica. 2.554. Copacabana. Rio de Janeiro (235-2245).
^Desconto de 15% para pagamentos à vista ou
com cartão Sollo JB.
FORNO E F0GA0 — Rua Souza Lima. 48. Copacabana. Rio de Janeiro (287-421 2).
^'Desconto de 1 5% para pagamentos á vista ou
com cartão Sòllo JB.
GREEK C0RNER — Avenida Atlântica. 3.264. Copacabana. Rio de Janeiro (521 -5522).
^Desconto de 15% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito.
H0RSE S NECK — Avenida Atlântica. 4240. Hotel
Rio Palace. Copacabana. Rio de Janeiro
.^Desconto de 10% para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito.
LAMPIÃO — Avenida Presidente Vargas. 2 456. Salvador. Bahia (071/247-1044)
t> Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito.
LA F0URCHETTE — Avenida Atlântica. 656. Leme.
Rio de Janeiro (275-8080)
^/Desconto de 10% para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito
LA M0UETTE — Avenida Vieira Souto. 706. Ipanema. Rio de Janeiro(239-9932)
^Desconto de 20% para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito.
LE JARDIN — Rua Figueiredo Magalhães. 875. Copacabana. Rio de Janeiro (235-6610)
v/Desconto de 10% na feijoada completa aos sábados e no bufê diário no almoço, para pagamentos á
vista ou com cartão de crédito.
LE STREGHE — Rua Prudente de Moraes. 129.
Ipanema. Rio de Janeiro (287-7146).
^/Desconto de 10% para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito, com direito a um coquetel
de entrada
L0BBY BAR — Avenida Atlântica. 4240. Hotel Rio
Palace. Copacabana. Rio de Janeiro.
^/Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito.
MALAGUETA RESTAURANTE E BAR (Comida a QuiIo) — Rua Francisco Sá. 32. B. Copacabana. Rio
de Janeiro (287-1284).
t> Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
tiquets.
MISHMASH — Comida a Quilo - Praça Saens Pena.
45. subsolo. 1 25/1 26. Tijuca. Rio de Janeiro (2842711).
> Desconto de 1 5% para pagamentos á vista e
10% em tiquetes.
M0ENDA — Avenida Atlântica. 2.064. Copacabana.
Rio de Janeiro (257-1834).
yj Desconto de 10% para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito.
M0NSEIGNEUR — Avenida Prefeito Mendes de
Moraes. 222. São Conrado. Rio de Janeiro (3222200).
y/Desconto de 10% para.pagamentos à vista ou
com cartão de crédito.
NEW PEKIN COMIDA CHINESA E JAPONESA — 1 °
andar — comida japonesa (sushi bar). 2o andar —
comida chinesa Rua Barão de Mesquita. 331. Ti5
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No mês das crianças, diversão é o
que não pode faltar. Para fazer a
alegria da meninada, o Clube JB selecionou seis espetáculos infanto-juvenis com descontos especiais para seus
associados. Mas os pais também foram lembrados, e, em outubro, ganham do clube promoções para os
shows de Adriana Calcanhoto e Lô
Borges. Confira.
A peça infantil Além da lenda do
Minotauro é diversão garantida também para os pais. Baseada na lenda
da mitologia grega que conta o combate entre Teseu e Minotauro dentro
de um labirinto, a história trata de
temas como as relações familiares, a
ambição e a existência do destino como algo pré-determinado. A peça, dirigida por Samir Murad, está em cartaz no Teatro Cândido Mendes, na
Rua Joana Angélica, 63, Ipanema
(267-7295). Os sócios do Clube JB
têm 25% de desconto na compra de
até três ingressos, nos pagamentos à
vista. As sessões são aos sábados e
domingos, ás 17h,
e os ingressos eustam R$ 12.
Um draculinha
que usa botinha
ortopédica, não
gosta de morder
pescoços e, ainda
por cima, fica
banguela. Essa é a
história da comédia musical infanto-juvenil Dracua vida
linha,
acidentada de um
vampirinho, em
cartaz na Sala
Vermelha do Teatro dos Grandes
Atores, no Shopping Barra Square. A montagem, dirigida por Maximiliana Reis, já ganhou
prêmios de melhor ator (Fausto Crispim), melhor atriz (Maximiliana Reis)
e melhor direção. O teatro fica na
Avenida das Américas, 3.555, Barra
da Tijuca (325-1645), e a peça tem
sessões aos sábados e domingos, às
17h30, a R$ 10. Os sócios do Clube
JB têm, ainda, 30% de desconto na
compra de até três ingressos, em di-
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nheiro ou cheque especial.
O que não tá no gibi! é outra comédia musical que vai alegrar a garotada. A peça é uma sátira aos super-heróis modernos, e conta a crise
existencial de Super, um herói de quadrinhos desprestigiado. A história se
passa na cidade de Cariocópolis, dominada por maus elementos. Mas,
quando a Terra é ameaçada, só Super
poderá salvá-la. Ou será que tudo não

passa de uma jogada de marketing?
Com texto e direção de Henrique Tavares, a peça está em cartaz no Teatro
da UFF, que fica na Rua Miguel de
Frias, 9, Icarai, Niterói (719-7449),
aos sábados e domingos, às 17h. Os
ingressos custam R$ 8, mas os sócios
do Clube JB ganham, durante todo o
mês, 25% de desconto na compra de
até três ingressos.
Baseado no texto da inglesa Ann
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Jellicoe, A
(The
knack) é uma peça juvenil encenada
pelos atores Rodrigo Penna, Alexandre Lippiani, Paloma Riani e Isio
Ghelman. Sob a direção de Ary Coslov, que protagonizou a história 30
anos atrás, e com tradução de Barbara Heliodora, a trama se passa na
Londres dos anos 60, quando os Beatles e os Rolling Stones estavam surgindo e os jovens começavam a discu-

tir a questão sexual. A peça está
esta em
peca
questao
cartaz na Casa de Cultura Lauro Alvim (Avenida Vieira Souto, 176, Ipanema, tel.: 247-6946), com sessões de
quinta a sábado, às 21 h, e aos domingos, às 20h. Os ingressos custam R$
16, mas os associados do Clube JB
têm 20% de desconto na compra de
dois ingressos, em dinheiro ou cheque.
Para presentear os pais, dois shows^

especiais. Adriana Calcanhoto estende a temporada do show Voz e violão,
no Teatro Rival, até 12 de outubro,
de quarta a sábado, às 19h. O repertório é formado pelos sucessos de seus
três discos gravados e outras músicas
inéditas. O cantor e compositor Lô
Borges apresenta o show Meu filme,
de 16 a 27 de outubro, também no
Teatro Rival, de quarta a domingo, às
19h. A apresentação é baseada no
novo CD, mas Lô Borges não deixa
de lembrar sucessos antigos. O teatro
fica na Rua Álvaro Alvim, 33, Cinelândia (240-4469), e os ingressos, que
custam R$ 20, têm 30% de desconto
para os sócios do Clube JB, e mais um
acompanhante, nos pagamentos em
dinheiro ou cheque.
Mais dois espetáculos dedicados às
crianças. Em A volta de Chico Mau,
Daniele Winnits é Mariabela, uma
mocinha muito sabida que quer derrubar o muro da vergonha que divide
White Rock e Black Rock, duas cidades vizinhas, e fundar apenas uma,
Gray Rock. A peça é dirigida por
Lupe Gigliotti e Cininha de Paula, e
conta ainda com um xerife atrapalhado, que é o último a saber das coisas,
um índio que vende beberagens e um
mocinho sempre pronto a ajudar Mariabela. O musical está em cartaz no
Teatro Café Pequeno, na Avenida
Ataulfo de Paiva, 261-A, Leblon
(294-1998). As sessões são aos sábados e domingos, às 17h30, e os ingressos custam R$ 10. Durante todo o
mês, os associados do Clube JB ganham 20% de desconto na compra de
dois ingressos, nos pagamentos á vista.
Dança, teatro e circo. Esta é a
trinca que vem dando certo há 10
anos com o grupo Intrépida Trupe.
Em comemoração ao aniversário do
grupo, está em cartaz, no Teatro Villa-Lobos, o espetáculo IntrepiDez. A
trama conta a história de Intrepi, um
pássaro que não dorme porque não
tem motivos para sonhar, e Dez, uma
menina que passa o tempo todo dormindo, por não ter motivos para ficar
acordada. Os dois enfrentam várias
aventuras para se encontrar. A direçà0 é assinada por Laia de Heinzelin e
as coreografias são de Deborah Colker e Paulo Montuano. O endereço
do teatro é a Avenida Princesa Isabel,
440, Copacabana (275-6695). As sessões são aos sábados e domingos, às
17h, e os sócios do Clube JB, e mais
um acompanhante, pagam apenas R$
10.
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iuca. Rio de Janeiro (284-2270/284-6946)
,/Desconto de 15% para pagamentos â vista Entrega a domicilio gratuita, porém o desconto não é
válido
NEW TÔKYO SUSHI BAR — Rua Joaquim Nabuco.
14-A, Copacabana. Rio de Janeiro (247-5394)
Desconto de 15% para pagamentos à vista.
Entrega a domicílio
PAIAZZ0TT0 — Rua da Alfândega. 19. loja. Centro.
Rio de Janeiro (233 6677/263 3434)
Desconto de 10% sobre todos os produtos, para
pagamentos á vista
QUALITÂT massas e molhos — Rua Barão da
Torre. 510. B. Ipanema. Rio de Janeiro (5211384)
^/Desconto de 10% sobre todos os produtos, para
pagamentos à vista
RAAJMAHAL— Rua General Polidoro. 29. Botafo
go. Rio de Janeiro (541 -6999)
.^/Desconto de 10% para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito, além do drinque típico indiano para o assinante e outro para o acompanhante
RESTAURANTE CABANA DA SERRA - Avenida
Menezes Cortes, 4 800 (Estrada Grajaú - Jacarépaguá). Lins Vasconcelos. Rio de Janeiro (3926513/392-5911)
O Desconto de 10% sobre a nota final exceto no
couvert artístico, para pagamentos à vista
RESTAURANTE HERR CHOPP — Rua Humberto de
Campos. 699. Leblon. Rio de Janeiro (239-0138/
274 4702)
Desconto de 10% para pagamentos á vista, de
cortesia, um chopp ou um refrigerante para o titular
do cartão
RESTAURANTE PRONTO — Rua Dias Ferreira. 33.
teblori. Rio de Janeiro (259-7898)
Desconto de 10% sobre a nota final, para pagamentos à vista
RESTAURANTE TAVERNA DU B0CAGE - 0 RESTAURILHA — Estrada do Galeão. 645. Ilha do Governador. Rio de Janeiro (396 6883)
^Desconto de 15% sobre a nota final para pagamentos á vista ou com cartão de crédito
SAINT TR0P — Avenida Atlântica, 1 020. Leme. Rio
de Janeiro (275-9922)
^Desconto de 15% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito
SAP0RE Dl SALE — Avenida Sernambetiba. 1208.
Barra da Tijuca. Rio de Janeiro (493-4819)
^/Desconto de 10% sobre a nota final, para pagamento á vista ou com cartão de crédito
SCHNAPSH0F — Rua Visconde de Taunay. 340.
Joinville (0474/33-8011)
^/Desconto de 1 5% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito
SKYLAB — Avenida Atlântica. 3 264. Copacabana.
Rio de Janeiro (521 -5522)
^Desconto de 15% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito
STUDI0 901 — Rua Feliciano Sodré. 901. Várzea.
Teresôpolis. Rio de Janeiro (643-3814)
Desconto de 10% sobre a nota final para paga
mentos â vista ou com cartão de crédito
TACHO DE OURO — Avenida Afonso Pena. 1 050.
Belo Horizonte (031/273-3844)
^/Desconto de 15% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito
THE UONS HEAD — Avenida Delfim Moreira. 630.
Mezzanino. Marina Palace Hotel. Leblon. Rio de
Janeiro (259-521 2)
Desconto de 15% na nota final para pagamentos á vista
TRATTORIA DON RAFFAELL0 — Rua São Francisco
Xavier. 210. Ti|uca. Rio de Janeiro (284-5757)
^/Desconto de 10% para pagamentos â vista ou
com cartão de crédito
VARANDAO — Avenida Afonso Pena. 1 050. Belo
Horizonte (031/273-3844)
Desconto de 1 5% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito
VENEZIA — Avenida Atlântica. 2 230, Copacabana.
Rio de Janeiro (257-1890)
8

^/Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito

^Desconto de 10% para pagamentos á vista e 5%
com cartão de crédito ou em duas vezes

BIJOUTERIA E ACESS0RI0
ACCESS — Rua Lauro Muller. 116. 3o piso. parte
C-05. loja 301. Botafogo. Rio de Janeiro (2750240)
Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito
ARTIGO DEFINIDO — Rua Visconde de Pirajá. 414.
loja 113. Ipanema. Rio de Janeiro (267-2023)
^/Desconto de 10% para pagamentos â vista e 5%
com cartão de crédito
BIJOUBOX — Rua Farme de Amoedo. 35. Ipanema.
Rio de Janeiro (287-7142), Rua Raimundo Corrêa.
27/D. Copacabana. Rio de Janeiro (235-2675)
Rua Visconde de Pirajá. 611. loja 10. Ipanema. Rio
de Janeiro (239-2146)
Desconto de 10% para pagamentos â vista ou
com cartão de crédito
BU0U PEIXE — Rua Visconde de Pirajá. 351. sala
514. Ipanema.Rio de Janeiro (287-7667) Praça
Saens Pena. 55. sala 218. Tijuca. Rio de Janeiro
(284-1233)
Desconto de 10% para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito

BUFE
ANTH0NIS BUFFET — Rua Visconde de Abaeté. 3.
Vila Isabel. Rio de Janeiro (288-3457/208-8481)
[> Desconto de 10% na contratação de buffet
completo e nas locações de materiais, tais como
mesas, cadeiras, toalhas, copos, louças, tinas, candelabros e mesas para bolos
C0RD0N BLEU — Rua Pereira Nunes. 100. A. Vila
Isabel. Rio de Janeiro (275-3311)
Desconto de 10% para pagamentos à vista
LÉGUAS DE PAO — (294-1303/984-8889).
Desconto de 10% para pagamantos à vista
Sanduíches de 1 metro e meio. Tábuas de frios e
queijos, mousses salgadas, cestas de pães e cafés
da manhã e sobremesa.Tudo a domicilio
TR0PICAUA — (286-5815/226-9791)
Desconto de 10% para pagamentos à vista

BOLSA EACESS0RI0
BL00D BULL — Avenida das Américas. 4 666. loja
238-J. Barra Shopping. Barra da Tijuca. Rio de
Janeiro (431 -9166) Rua Visconde de Pirajá. 595.
loja 204. Ipanema. Rio de Janeiro (239-3195)
Avenida Rio Branco. 181. loja 03. Centro. Rio de
Janeiro (220-2009) Rua Barão de Mesquita. 314.
loja 345-L. Tijuca. Off Shopping. Rio de Janeiro
(204-2592)
^/Desconto de 10% para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito
TREETAP - "A GENTE NAWA" - Praia de Botafogo.
228. loja 113. Botafogo. Rio de Janeiro ( 5532110/553-2581)
^/Desconto de 10% sobre todos os produtos, para
pagamentos à vista
VIA DORATA — Rua General Severiano. 97. loja
211. Shopping R-o Off-Price. Botafogo. Rio de
Janeiro (275.-8785)
^/Desconto de 1 5% para pagamentos á vista ou 5%
com cartão de crédito

CABELEIREIRO
HAIR & BEAUTY — Rua Lauro Müller. 116 loja 401.
PD 84. G2. Setor Azul. Rio Sul. Botafogo. Rio de
Janeiro (542-4337).
^/Desconto de 10% sobre a nota final. Serviços
oferecidos: manicure. corte, maquiagem, depilação. tintura, calista e massagem.
INSTITUTO DE BELEZA UPDATE C0IFFEUR - Rua
Gonçalves Dias. 55. 3o andar. Centro. Rio de Janeiro (252-5256)
Desconto de 10% em todos os serviços para
pagamentos à vista ou cheque pré-datado.
LUIS C0IFFEUR — Rua Figueiredo Magalhães. 875.
Copacabana. Rio de Janeiro (235-6610)
Desconto de 15% em cortes, depilação. massagem. manicure etc...
0RNELLAS INTERNATIONAL SALÃO — O Coiffeur
das três tesouras - Rua Raimundo Corrêa. 60.
sobreloja 204. Copacabana. Rio de Janeiro (2554797)
£> Desconto de 20% sobre qualquer serviço capilar e de estética, para pagamentos à vista
salAo pypo — Rua Silvio Fontes. 19 - A. Jabour.
Rio de Janeiro (331 -8960).
Desconto de 20% em todos os serviços, com
exceção dos serviços de manicure e pedicure

B0MB0NIERE
B0MB0M M0USSE — Rua Voluntários da Pátria.
445/209. Botafogo. Rio de Janeiro (286-7280)
Rua Visconde de Pirajá. 207. loja 101. Ipanema.
Rio de Janeiro (287-9426)
^/Desconto de 10% para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito Entrega a domicilio
CH0CÚLATRAS ANÔNIMOS — Rua Gilberto Cardoso s/n. loja 12. Cobal do Leblon. Leblon. Rio de
Janeiro (239 6741)
Desconto de 10% para pagamentos à vista
Entrega a domicilio
G0DIVA CHOCOLATES — Avenida das Américas.
4666 Loja B. 211. Barra. Rio de Janeiro (325 8871)
Desconto de 10% em todos os produtos sobre a
nota final

CALÇADO
PISADELLA CALÇADOS — Rua República Árabe da
Síria. 415. loja C. Jardim Guanabara. Ilha do Governador. Rio de Janeiro (393-1138) Rua República Árabe da Síria. 79. loja D. Ilha do Governador.
Rio de Janeiro (393-11 38) Avenida Maestro PauIo e Silva. 400. loja 251. Ilha Plaza. Ilha do Governador. Rio de Janeiro (462-3401).
^/Desconto de 1 5% para pagamentos á vista
VARESE — Rua Figueiredo Magalhães. 304 - B.
Copacabana. Rio de Janeiro (235-3726/2567394). Rua Santa Clara. 75. 3° andar. Copacabana.
Rio de Janeiro (237-4032/257-8596) Praça
Saens Pena. 45. 3o andar. Tijuca. Rio de Janeiro
(284-8194/248-4478).
Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito

BRINQUEDO
ARTE DE BRINCAR — Rua do Catete. 228. loja 220.
Catete. Rio de Janeiro (225-9501)
^/Desconto de 10% para pagamentos á vista
BULKY UKY PLAY — Rua Lauro Muller. 116. loja
401-D. 4° piso. Botafogo. Rio de Janeiro (5421299)
^/Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito
PICADEIR0 — Avenida Ataulfo de Paiva. 566. loja
102, Leblon. Rio de Janeiro (259-7399) Rua Visconde de Piraj . 444. 1 23. Ipanema. Rio de Janeiro
(511-4941)

CASA E DECORAÇÃO
CASABELA ART DESIGN — Quadros. Molduras e
Posters - Rua Senador Vergueiro. 45. loja 9. Fiamengo. Rio de Janeiro (205-3397/285-6954/
205-8748)
^/Desconto de 10% para pagamentos â vista ou
com cartão de crédito Entrega a domicilio.
C0MVIDR0 — Rua Visconde de Pirajá. 608. sala
406. Ipanema. Rio de Janeiro (294-0203).
Desconto de 10% para pagamentos à vista e 7%
com cartão de crédito.
GLOBAL REFORMAS E DECORAÇÃO — Rua Sete de
Setembro. 98. sala 303. Centro. Rio de Janeiro
(252-8739/221-6304)
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Desconto de até 50% sobre o orçamento de
outras firmas, para pagamentos à vista ou com
cartão de crédito Faça sua forma de pagamento
INFINITOS OBJETOS DE ARTE — Rua Marquês de
São Vicente. 1 24. sobreloja 21 8. Gávea Trade Center. Rio de Janeiro (511 -2376)
O Desconto de 10% sobre todos os produtos,
exceto produtos em promoção, para pagamentos à
vista ou com cartão de crédito
J. P. REFORMAS — Rua Benjamin Constant. 23.
Glória. Rio de janeiro (546-1 636/Cód 445-5097)
^Desconto de 10% em instalações elétricas e hi
dráulicas. gesso. pintura, esquadrias. sinteco e im
permeabilizacâo de caixas d água Revisão em até
dois aparelhos de ar-condicionado com isenção de
mão de obra no caso do serviço ser aprovado
KERAMOS DECORAÇÕES — Rua Barata Ribeiro.
625-A. Copacabana. Rio de Janeiro (235-0079).
^/Desconto de 10% para pagamentos à vista e 5%
com cartão de crédito
MADEIRAS E ESQUADRIAS BEJA — Avenida Teixeira de Castro. 83. Bonsucesso. Rio de Janeiro
(230-5811). Rua Frei Caneca. 84. Centro. Rio de
Janeiro (222-7345).
Desconto de 5%. além dos 15% habituais concedidos, para pagamentos á vista ou com cartão de
e seus acessórios,
crédito Nas compras de portas"olho
mágico"
acima de RS 120.00. grátis um
—
Argolo. 21.
Rua
General
Molduraria
SISTINA
São Cristovão. Rio de Janeiro (589-3559).
t> Desconto de 20% sobre todos os serviços e
produtos, para pagamentos á vista.
CASA NOTURNA
dAndi — Rua Joana Angélica. 155-A. Ipanema.
Rio de Janeiro (227-1756)
^/Desconto de 20% na consumação mínima de
dom a 4o e de 1 5% na consumação mínima de 5o a
sáb . para pagamentos à vista ou com cartão de
crédito
LE STREGHE — Rua Prudente de Moraes. 129.
Ipanema. Rio de Janeiro (287-7146)
^Desconto de 10% no pacote (jantar, show e
boite) Desconto de 10% na boite. E no Piano Bar.
além do desconto, grátis coquetel de frutas para o
casal. Descontos válidos para pagamentos á vista
ou com cartão de crédito.
RIO JAZZ CLUB — Av. Atlântica. 1.020. 1 ° subsolo.
Copacabana. Rio de Janeiro (546-0868/5460869)
E> Desconto de 10% na consumação e 15% no
couvert artístico
VOGUE — Rua Cupertino Durão. 173. Leblon. Rio
de Janeiro (274-4145).
^Desconto de 10% na consumação, de domingo a
quinta - feira (exceto vésperas de feriados) e entrada gratuita, válida para o casal Desconto de 10%
sextas, sábados e véspera de feriados
WEST SIDE — Avenida do Pepê. 646. Barra da
Tijuca. Rio de Janeiro (389-0760).
^/Desconto de 10% na consumação mínima de
à vista ou com
domingo a sábado para pagamentos "Mônica
Sancartão de crédito, além de um drink
toro" para o assinante.
CESTA
TROPICAUA — (286-5815/226-9791).
D> Desconto de 10% em todas as cestas, para
pagamento à vista.
CHAVEIRO
CHAVEIRO DIA E NOITE — Rua Corrêa Dutra. 84.
Catete. Rio de Janeiro (265-8444/245-4399).
Desconto de 10% nos serviços de chaveiro. 24
horas, para pagamentos à vista.
CHAVEIRO RESENDE — Rua do Resende. 208.
Centro. Rio de Janeiro (224-9483).
Desconto de 20% nos serviços, produtos e instalações de fechaduras, para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito.
CHAVEIROS UNIDOS — Rua do Carmo. 54. Beco
dos Barbeiros. Centro. Rio de Janeiro (221 -0584).

O Desconto de 15% para pagamentos à vista.
Serviços em carros importados, xerox, inclusive
colorida. Horário comercial.
CHURRASCARIA
CHURRASCARIA CARRETA0 UD0 — Rua Ronald
de Carvalho. 55 A e B. Copacabana. Rio de Janeiro
(542-2148) Rodízio completo e buffet de saladas.
E> Desconto de 10% sobre a nota final para pagamentos á vista ou com cartão de crédito. Crianças
de 5 a 10 anos pagam 50% do valor.
CHURRASCARIA PALACE — Rua Rodolfo Dantas.
16/B. Copacabana. Rio de Janeiro (541,-6748/
541-5898).
,/Rodízio a RS 13.00 durante este mês. Desconto
de 10% sobre a nota para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito.
MARIUS — Avenida Atlântica. 290. loja B. Leme.
Rio de Janeiro (542-2393). Avenida Francisco
Otaviano. 96. Ipanema. Rio de Janeiro (2872552).
^/Desconto de 20% sobre o valor total da nota. para
pagamentos à vista, com cartão de crédito ou tíquets.
TRÊS MARIAS — Rua do Milho. 80. Mercado São
Sebastião. Penha. Rio de Janeiro (270-7999). Rodovia Washington Luiz. Km 06. Rio - Petrópolis
(671-6099)
^Desconto de 20% no preço do rodízio, exceto
finais de semana, quando vale o desconto promocional da casa. para pagamentos à vista ou com
cartão de crédito
CLINICA MEDICA
ALERGOAR CLÍNICA DE ALERGIA E RESPIRAÇÃO —
Rua Francisco Sá. 23. salas 1 002/1 003. Copaca
bana. Rio de Janeiro (287-8696) Rua Sete de
Setembro 92. salas 907/908. Centro. Rio de Ja
neiro (252 8429/224 1 594) Rua Desembargador
Isidro. 22. loja B. Tijuca. Rio de Janeiro (288
2188/208-6289/288 8928) Estrada do Portela.
99. salas 1 019/1 103. Madureira. Rio de Janeiro
(359-4384/350 9900)
E> Desconto de 30% na Ia consulta e 10% nas
demais e em todos os serviços
ATOCAM • ASSISTÊNCIA TRAUMO ORTOPÉDICA —
Avenida 1 3 de Maio. 23. grupo 611. Centro. Rio de
Janeiro (533 0313 / 220-9700)
O Desconto de 30% nas consultas, para pagamentos à vista Imobilizacões serão cobradas pela
tabela da AM B
CEIFIR - CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA E
REABILITAÇÃO — Avenida Nossa Senhora de
Copacabana. 647. grupo 502. Copacabana. Rio de
Janeiro (235-5592)
> Desconto de 20% sobre consulta e tratamento
de fisioterapia, inaloterapia e shiatsu.
CLINDERM - CENTRO CLÍNICO E DERMATOLÓGICO
— Rua Carolina Machado. 380. grupo 406/408.
Madureira. Rio de Janeiro (359-2602/359-5511).
i> Descontos de 15% nas consultas e no atendimento das especialidades (dermatologia, alergia,
cirurgia dermatológica, angiologia. clinica médica,
pediatria, obstetrícia, ginecologia, psicologia, prevencão do câncer ginecológico e dermatológico)
CLÍNICA DE OLHOS ABREU FIALHO — Rua Sete de
Setembro. 88/608. Centro. Rio de Janeiro (224
5539)
í> Desconto de 15% nas consultas e exames
(computadorizados e manuais)
CLÍNICA DRA. PAOLA DE CENZO DIAGNÓSTICO
POR IMAGEM (Exames de Ultrasonografia) — Ave
nida Presidente Vargas. 463. sala 1 701. Centro. Rio
de Janeiro (252 8239)O Desconto de 20% sobre o exame para paga
mentos à vista
CLÍNICA MÉDICA DR. RICARDO TEIXEIRA — Rua
Conde de Bonfim. 211. sala 515. Tijuca. Rio de
Janeiro (284-0313/284-6262 ramal: 515). Rua
Capitão Salomão. 48. Botafogo (286-0798)
[> Desconto de 25% sobre todos os procedimentos médicos para pagamentos à vista
FISIOTRAT - TRATAMENTO FISI0TERÃPIC0 - Rua
Alcindo Guanabara. 25. grupo 303/304. Centro.

Rio de janeiro (220-5553)
Desconto de 30% nos tratamentos de fisioterapia para pagamentos à vista.
MEDILABS — Avenida das Américas. 4666. sala 323
A. Barra. Rio de Janeiro (430-91 90).
Desconto de 20% sobre o valor dos exames,
para pagamentos à vista.
CLÍNICA ODONTOLÓGICA
DENTART — Rua Siqueira Campos. 43. sala 1001,
Copacabana. Rio de Janeiro (255-2737). Avenida
Rjo Branco. 156. 1527. Centro. Rio de Janeiro
(220-8345).Rua Nicaréfcjua.1 76. casa. Penha. Rio
de Janeiro (270-5871).
£> Desconto de 30% em prótese. 40% rios tratamentos de canal e 50% nos demais serviços, para
pagamentos à vista ou com cartão de crédito.
0D0NT0 HELP — Avenida Almirante Barroso. 6.
Grupo 2007. Centro. Rio de Janeiro (262-4224).
Desconto de 1 5% para pagamentos â vista.
SERVDENT — Rua Mossoró. 43.1 oja D. Méier. Rio
de Janeiro (281-2149) Rua Visconde de Pirajá.
156. grupo 907. Ipanema. Rio de Janeiro (2275153) Avenida Cesário de Melo. 2.554, loja A.
Campo Grande. Rio de Janeiro (310-1 799).
^Desconto de 15% nas consultas e de 10% nos
demais serviços odontológicos.
COLÉGIO
COLÉGIO EQUAÇÃO — 7° e 8o séries preparatórias
para concursos as escolas técnicas e ao Colégio
Naval - Rua Mendes Tavares. 114. Vila Isabel. Rio
de Janeiro Rua Araguaia. 394. Freguesia. Jacarépaguá. Rio de Janeiro Central de Informações:
577-2112
> Desconto de 10% nas mensalidades e 5% no
material, para pagamentos à vista Matricula grátis.
COLÉGIO HÉLIO AL0NS0 — Rua Lucidio Lago. 427.
Méier. Rio de Janeiro (281 3181). Rua da Matriz.
63. Botafogo. Rio de Janeiro (286-7635)
t> Desconto de 10% nas mensalidades para alu
nos novos O desconto na mensalidade não é cumulativo e válido até a data do vencimento, para
pagamentos à vista.
CONGELADO
ARDILHA S SABOREARTE - Rua Gazeta da Tarde.
159. Taquara/Jacarepaguá. Rio de Janeiro (4467137).
Desconto de 10% sobre o preço das quentinhas
e congelados para pagamentos à vista ou com
tíckets. Acima de dez unidades, o assinante recebe
outra inteiramente grátis Mais de cinco unidades,
na sexta, um desconto de 50% sobre essa. fora o
desconto habitual. A entrega a domicilio é gratuita
e o assinante tem direito aos descontos.
FREEZE UNE — Rua Inabú. 155. Jacaré. Rio de
Janeiro (581 -7551/581 -5167). Na compra de
qualquer quantidade o assinante ganha um cheque
desconto no valor de 10% de suas compras para ser
usado na próxima compra. E ganha um prato de
massa, a escolha, na compra de um pacote Hipereconômico
Desconto válido para pagamentos com tíckets
ou com cartão de crédito
KENTINHAS E KENTINH0S — Rua Emilia Guimarães. 28. Catumbi. Rio de Janeiro (DIA: 273-8595
NOITE: 234-3945).
t> Desconto de 15% para compras acima de 10
pratos. O mesmo desconto p/ salgadinhos. Com
uma especial linha diet. Pagamentos á vista.
MAIS QUE PERFEITO — Rua Itapiru. 1.480. Rio
Comprido. Rio de Janeiro (273- 5596).
Desconto de 10% para pagamentos à vista e
duas mousses de cortesia. O desconto não é válido
para pacotes.
CONTABILIDADE
AMAC0NT— Rua Barão de Mesquita. 850. bloco
A. 1010. Andarai. Rio de Janeiro (295-6503)
> Desconto de 10% sobre os serviços de contabilidade. para pagamentos à vista.
9
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A Editora Mae» <M zo% cm a—oonto nos livros o brinquodos cio pano
Oaniela

Um

exercito

Um exército de bichinhos está pronto
para invadir o quarto do seu filho. São
ursinhos de pelúcia que acendem a bochecha e até falam. Tudo isso e muito mais
você encontra nas lojas Pat Bru — com
filiais no Plaza Shopping, no BarraShopping, no Rio Sul e no Norte Shopping. A
loja tem várias opções de bichinhos de
pelúcia para o Dia das Crianças: toda a
linha Disney (que custa entre R$ 6 e RS
18), a linha marítima (como um tubarão
de RS 42 e uma linda baleia de RS 20), e a
linha completa de felinos. Mas a grande
atração fica mesmo por conta dos ursi-

de

Oacorso

pelúcia
nhos macios e peludos que cantam e roncam (RS 54). Em outubro, os sócios do
Clabe JB têm 15% de desconto nos pagamentos à vista, no cartão ou em cheque
pré-datado. Além disso, a Pat Bru oferece
uma promoção igual para os perfumes
com essências exclusivas (RS 8), agarradinhos (RS 2) e chaveirinhos Disney (RS 4).
? Pai Bru — Plaza Shopping, Rua 15 de Novembro,
8, loja 368-A, Centro, Niterói (718-3670). BarraShopping. Avenida das Américas, 4.666, loja 133-B, Barra
(43I-905S). Rio Sul, Rua Lauro Müller, 116, quiosque
24, 3* andar, Botafogo (295-4354). Norte Shopping,
Avenida Suburbana, 5.332/ salão comercial 3.506
(596-6095). 2* a sáb., das I9h ás 22h, e dom., as 15h ás
2lh.

brincando

Quem foi que disse que criança só
gosta de brinquedos modernos? Livros,
jogos e painéis feitos a mão e de pano,
fazem a alegria da garotada e estimulam a
criatividade e a interação entre os pimpolhos. A Editora Maco, no Humaitá, é
especializada em livros e brinquedos participativos para crianças de I a 9 anos.
Um exemplo é o jogo de seqüência lógica
Uns e outros (RS 21,50), em que a criança
monta a história com almofadinhas de
pano. Painéis como o Babruxa, o caldeirão
e o dragão (RS 21,50) também colaboram
no estudo dos adjetivos e coletivos, pois a
criança tem que completar a ordem da
história contada com as palavras corretas.
Para homenagear a meninada durante todo o mês, a editora dá aos sócios do Clube
JB 20% de desconto na compra dos seus
produtos, nos pagamentos em dinheiro ou
cheque. "A maior vantagem é que aprender se torna uma grande brincadeira. As
crianças acabam se afeiçoando ao livro de
pano, como se ele fosse uma boneca ou
um carrinho", diz Irles Coutinho, diretora
da Maco.
? Editora Maco — Rua Mana Eugenia. 77, Humaitá
(286-3921). 2* a 6*. das 9h ás 17h.
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Estilo

moderninho

Se na hora dc sair para uma festinha
faltar alguma coisa no visual do seu pimpolho, a Bit Bet acaba com o problema.
A loja é do tipo que veste as crianças da
cabeça aos pés, e com um estilo bem
moderninho. São calças de jeans rasgado
e tacheado (RS 58), shorts bordados com
miçangas (RS 39). vestidos florais com as
cores da coleção primavera-verão (RS
19) e conjunto de camisa sem manga c
bermudão (RS 58) para os meninos. E
muito mais: calçados (a partir dc RS 29),
cintos, bolsas transparentes e de verniz (a
partir de RS 15), bonés, chapéus, mochiIas (a partir de RS 19), prendedores de
cabelo, arcos de vitrilho (a partir de RS
16). Portanto, nada de andar relaxado. A
galera de até 16 anos já tem endereço
certo para um banho dc loja e de bom
gosto. No mês das crianças, os associados do Clube JB têm 15% de desconto
nas compras à vista ou no cartãoí de
crédito.
? Bit Bet — Rio Sul. Rua Lauro Miiller, 116. loja
39-A, Botafogo (542-4496). BarraShopping, Avenida
das Américas, 4.666. loja 227-A. Barra (325-6758). 2a a
sáb.. das lOh às 22h. e dom., das 15h às 21 h. Shopping
45, Praça Saens Pena. 45/233. Tijuca (284-8689). 2' a
6\ das 9h30 às I9h30. e sáb., das 9h30 às 17h30.

m

A Bit Bet vasta a
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filhos

linha
maior
calçados
e
acessórios.
A GiRoupas,
roflê Giroflá, no Shopping Iguatemi, em
São Paulo, tem tudo para deixar o seu
pimpolho na maior linha. Com roupas
mais transadas ou para uso diário, a loja
oferece tamanhos para bebês e para
crianças de até 12 anos. Você pode encontrar vestidinhos estampados para o
verão (de RS 50 a RS 108) e conjuntos
jeans de três peças — bermuda, colete e
camisa — para os meninos (a partir de
RS 48). Mas não é só. A Giroflê Giroflá
tem um enxoval completo de bebê, com
colchas, almofadas, lençóis e toalhas
bordadas. As futuras mamães também
têm vez, e podem encontrar na loja roupas bem confortáveis para os meses de
gestação. Um conjunto de calça e blusa
estampada custa RS 99, e as camisas de
malha fria de vários modelos têm preços
a partir de RS 48. Os sócios do Clube JB,
durante o mês de outubro, têm 20% de
desconto nas compras á vista ou no cartão de crédito.
? Giroflê Giroflá — Shopping Iguatemi, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.191, Jardim Paulistano, São
Paulo (212-7371). 2" a 6\ das 1 Oh às 22h, e sáb., das 9h
às 20h.
na

A MA Paper Shop tam viriat op«6ea da praaantaa para a garatada
Um

mundo

Borrachas perfumadas, mochilas supercoloridas, bichinhos de pelúcia. A
B&A Paper Shop é daquelas lojas que
deixam qualquer criança maluca — ninguém resiste ao dar de cara com as prateleiras coloridas. Mistura de papelaria e
importadora, a loja é sucesso garantido
também com os pais que não podem gastar muito com os presentes no Dia das
Crianças. Para agradar a meninada há
jogos, caixas de disquetes para computador (RS 17,90), bonecos de pelúcia como o Bamey (RS 15,90) e um urso educativo (RS 32), além de papéis de carta,

de

sonhos

adesivos, carimbos, lapiseiras (a partir de
RS 3,90) e mochilas (a partir de RS 19,90).
Ou seja: tudo que a garotada adora. A
loja oferece, ainda, cartões de visita e
papel colorido para computador. Em outubro, os sócios do Clube JB têm 20% de
desconto nos pagamentos à vista e 10%
de desconto nas compras no cartão de
crédito.
? B&.A Paper Shop — Tijuca Off-Shopping, Rua
Barão de Mesquita, 280, galeria 2, loja 109, subsolo,
Tijuca (568-0879). 2* a 6a, das 9h às 21h, e sáb., das 9h
às 19h. Gávea Trade Center, Rua Marquês de Sio
Vicente, 124, loja 210, Gávea (239-4784). 2* a 6", das
. lOh às 19h, e sáb., das lOh ás 17h.
11
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COPIADORA
SAN REMO COPIADORA — Rua Buenos Aires. 206.
loja. Centro. Rio de Janeiro (221-4363/2523037/2327866/242-7019).
> Desconto de 60% para pagamento à vista e
faturamento em 30 dias para serviços acima de RS
100.00. Dispõe de serviço de mensageiro para
apanhar e levar.
CRECHE
CRECHE ESCOLA BRINCAR E CONSTRUIR — Rua
Albuquerque Siqueira. 68. Tijuca. Rio de Janeiro
(284-2802)
Desconto de 50% na matricula e 10% sobre a
mensalidade, para pagamentos á vista, válido somente para alunos novos.
CRECHE KINDERLAND — Rua Marechal Trompowsky. 103. Tijuca. Rio de Janeiro (571 -6635).
Desconto de 10% nas mensalidades e isenção
de matricula inicial
CRECHE LETlCIA — Rua das Laranjeiras. 567. Laranjeiras. Rio de Janeiro (265-0694)
Desconto de 10% nas mensalidades e 20% na
matricula
CRECHE MARY POPPINS — Avenida Pasteur. 459.
Urca. Rio de Janeiro (275-9776)
Ce Desconto de 10% nas mensalidades e isenção
de matricula
CURSO
ARTES
BARRA BOOKS — Rua Olegário Maciel. 460. sala
302. Barra da Tijuca. Rio de Janeiro (493-9313)
Desconto de 100% na inscrição e 15% nas
mensalidades Curso de Pesquisa Escolar também
CASA DA GÁVEA — Praça Santos Dumont. 116.
sobrado. Gávea. Rio de Janeiro (239-3511)
C> Desconto de 10% em todas as atividades cobradas Para os eventos teatrais, as promoções
serão divulgadas a cada peça. separadamente
CASA DE CULTURA EDUARDO CABÚS - Rua Visconde de Ouro Preto.78. Botafogo. Rio de Janeiro
(226-4591)
t> Desconto de 10% nos cursos
PARQUE LAGE — Rua Jardim Botânico. 414. Jardim Botânico. Rio de Janeiro (226-9624)
Desconto de 5% concedido a toda e qualquer
atividade desenvolvida na escola (cursos e programaçôes dos eventos)
ASTROLOGIA
ASTR0TIMING — Avenida das Américas. 1155, saIas 1412 e 1413. Barra Space Center. Barra da
Tijuca. Rio de Janeiro (439-9109/439-9108/4936789)
Desconto de 30% nas mensalidades do curso
básico de astrologia (para iniciantes), desconto de
10% sobre os livros nacicnais e importados e desconto de 10% nos cristais, incensos e artigos esotôricos.
EXTERIOR
TIEP — Rua Bolivar. 54. sala 601. Copacabana. Rio
de Janeiro (256 3692)
Desconto de 10% na primeira mensalidade dos
cursos e 10% sobre a taxa de administração nos
serviços, para pagamentos à vista
INFORMÁTICA
BIT C0MPANY — Rua Visconde de Inhaúma. 38.
sobreloja 207 a 212. Centro. Rio de Janeiro (2634550) Avenida Maracanã. 1015. sala 201. Tijuca.
Rio de Janeiro (268 2082)
Desconto de 10% sobre o curso, para pagamentos à vista ou parcelado em oito vezes
BIT E BYTE CLUBE DO MICRO — Avenida Nossa
Senhora de Copacabana. 819. sala 602. Copacabana. Rio de Janeiro (257-3452)
Desconto de 30% sobre o preço do curso, para
pagamentos è vista Grátis cinco horas de utiliza
ção nos computadores
ESKINAZI INFORMÁTICA — Rua do Catete. 311.
sala 402. Catete. Rio de Janeiro (225-8732)
Desconto de 10% nas mensalidades, para pa
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gamentos á vista ou com cartão de crédito, e isenção de matricula
GSA INFORMÁTICA — Praça Ana Amélia. 9. 8o
andar. Centro. Castelo. Rio de Janeiro (5337869)
D> Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito. Isenção de matricula
RQ 20 INFORMÁTICA — Rua Raimundo Corrêa. 60.
sobreloja 206. Copacabana. Rio de Janeiro (257611 5) Rua da Quitanda. 20. 5° andar. Centro. Rio
de Janeiro (221-0166) Rua Padre Elias Gorayeb.
1 5. Cob 06/07 (571 -3500) Avenida Olegário Maciei. 570. loja 213. Barra da Tijuca. Rio de Janeiro
(493-2123). Estrada Três Rios. 429. sobreloja. Jacarepaguá. Rio de Janeiro (392 4542)
Desconto de 10% nas mensalidades, para pa
gamentos à vista ou com cartão de crédito
SIEBENS — Rua 13 de Maio. 33. sala 1403. Centro.
Rio de Janeiro (220-3182/220 0719)
Desconto de 20 % sobre o curso de informática
com material gratuito e desconto de 1 5% sobre os
serviços de contabilidade, para pagamentos à vista.
IDIOMAS
AUDING IDIOMAS — Rua Padre Elias Gorayeb. 40.
Tijuca. Rio de Janeiro (208-4949) Rua da Quitanda. 20. sobreloja. Centro. Rio de Janeiro (224
5793) Praia de Botafogo. 228. grupo 711. Botafogo. Rio de Janeiro (552-5476)
Desconto de 10% nas mensalidades e isenção
de matricula
CES - CENTRO DE ESTÚDIOS DE ESPAftOL — Avenida Rio Branco. 181. grupo 202. Centro. Rio de
Janeiro (533-0065)
Desconto de 50% na matricula e 10% nas mensalidades
COLORADO C0NNECTI0N — Inglês, espanhol, rus
so e português para estrangeiros e reciclagem Rua
da Quitanda. 187. 5o andar. Centro. Rio de Janeiro
(263-9604)
Desconto de 10% sobre as mensalidades para
pagamentos à vista e isenção de matricula Aulas
particulares ou em pequenos grupos Entrevista e
uma avaliação livre de custo
EXCELLENCE IDIOMAS — Avenida Rio Branco. 181.
grupo 202. Centro. Rio de Janeiro (533-0065)
Desconto de 50% na matricula e 10% nas mensalidades
FEEDBACK — Rua da Quitanda. 74. andares 1 a 5.
Centro. Rio de Janeiro (221 -1 863) Rua Carvalho
de Souza. 58. Madureira. Rio de Janeiro (4502360) Rua Guapeni. 38. Tijuca. Rio de Janeiro
(284-8040)
Desconto de 10% nos cursos fora dos horários
promocionais e de 50% no ato da matricula
F0YER • CURSO DE FRANÇÊS — Rua Visconde de
Pirajá, 169. 402. Ipanema. Rio de Janeiro (2279000)
Desconto de 10% sobre as mensalidades, para
pagamentos á vista e isenção de matricula
HABLE LÍNGUA E CULTURA ESPANHOLA - Rua
Uruguaiana. 10. 2o andar. Centro. Rio de Janeiro
(221-3203)
t> Desconto de 10% sobre a mensalidade do curso
regular e intensivo e isenção de matricula
L0VE ENGUSH - INGLÊS EM EMPRESAS E RESIDÊNCIAS — (261 -9068)
Desconto de 10% na mensalidade e 10% na
matricula em qualquer dia e horário Válido para
alunos novos Curso especial para crianças
PINK AND BLUE FREEDOM — Rua Visconde de
Pirajá. 86. salas 04. 05 e 06. Ipanema. Rio de
Janeiro (521-1036) Avenida Ataulfo de Paiva.
658. 2o andar. Leblon. Rio de Janeiro (274-8097)
Desconto de 20% para alunos novos durante
um ano e isenção de matricula Cursos para crianças a partir de 3 anos de idade
PLAN IDIOMAS DIRECIONADOS — Avenida Presi
dente Wilson. 164. sobreloja 101. Centro. Rio de
Janeiro (262-5119/262 7767) Av das Américas.
3939. Barra da Tijuca - em frente ão Barra Shop
ping (325-4463/325-4935)
Aulas planejadas para atender suas necessidades. na sede ou em sua empresa Desconto de 10%
na mensalidade e matricula grátis Aulas de espa
nhol. inglês, francês, alemão e italiano

para
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LEITURA
LER, 0 MAIOR BARATO - BARRA BOOKS - Aveni
da Olegário Maciel. 460/302. Barra da Tijuca. Rio
de Janeiro (493 931 3)
t> Desconto de 50% na matrícula
OFICINA DA PALAVRA APUC — Leitura.redação e
reciclagem em Lingua Portuguesa Rua Conde de
Bonfim. 485. sala 204. Tijuca. Rio de Janeiro
(288-0094) Avenida Nossa Senhora de Copaca
bana. 731. sala 201. Copacabana. Rio de Janeiro
(257-9847)
Desconto de 50% na matrícula nas unidades
Tijuca e Copacabana, válido somente para alunos
novos
MÚSICA
CENTRO MUSICAL HOT CLASS - Avenida Nossa
Senhora de Copacabana. 769. 201. Copacabana
(256-3395)
t> Desconto de 10% sobre as mensalidades, den
tro do vencimento, para pagamentos á vista e isenção de matricula
CONSERVATÓRIO BRASILEIRO DE MÚSICA — Avenida Graça Aranha. 57. 12° andar. Castelo. Rio de
Janeiro (240 5481/240-5431) Rua Padre Elias
Gorayeb. 15. 8° andar. Tijuca. Rio de Janeiro
(268 5020)
O Desconto de 50% na matricula para os cursos
livres na unidade Centro No Curso Fundamental,
na filial da Tijuca. além de 50% na matricula, des
conto de 10% nas mensalidades
MUSIARTE CURSO INTEGRADO DE MÚSICA — Rua
Dias da Rocha. 83. Copacabana. Rio de Janeiro
(235 7185/255 4391)
O Desconto de 50% na matricula, e 10% nas
mensalidades
PRÉ - VESTIBULAR
CURSO EQUAÇÃO — Pré Técnico e Pré Colégio
Naval - Rua Mendes Tavares. 114. Vila Isabel. Rio
de Janeiro Rua Araguaia. 394. Freguesia. Jacarépaguá. Rio de Janeiro Central de Informações
577 2112
t> Desconto de 10% nas mensalidades e 5% no
material Matricula Grátis
CURSO HÉLIO AL0NS0 — Rua da Matriz. 49 (Escri
tório). Botafogo.Rio de Janeiro. (537 8002) Rua
Lauro Muller. 01. Botafogo. Rio de Janeiro (2959996) Rua das Marrecas. 05. Centro. Rio de Ja
neiro (240 7391) Rua 24 de Maio. 1 363. Méier.
Rio de Janeiro (281 6874) Rua Carolina Machado. 362. Madureira. Rio de Janeiro (450 2838)
E> Desconto de 10% nas mensalidades para novos
alunos O desconto na mensalidade não é cumulalivo e válido até o vencimento
VESTIBULAR "VIP" (BARRA BOOKS) — Avenida
Olegário Maciel. 460/302. Barra da Tijuca. Rio de
Janeiro (493-1 362)
Desconto de 50% na matrícula
OERENCIAIS
GRUPO CATHO — Avenida Ataulfo de Paiva. 226.
8o andar. Leblon.Rio de Janeiro (239 9398)
r> Desconto de 1 5% para o pagamentos á vista, no
curso "Qualidade de Vida Como Equilibrar Papéis
e Descobrir o Prazer Fora do Seu Trabalho" a ser
realizado em 22/10
OEMOLOOIA E MINERALOGIA
IBRAGEM — Avenida Nossa Senhora de Copacaba
na. 435. cobertura 01. Copacabana. Rio de Janeiro
(255 6896)
t> Desconto de 10% sobre os cursos oferecidos
DEDETIZAÇÃ0
INSET-FONE - Avenida Paulo de Frontin. 476. Rio
Comprido. Rio de Janeiro (273-7373)
> Desconto de 1 5% sobre os serviços de descupinização. desratização e desinsetização para pagamentos á vista O desconto é válido, também, sobre
os preços promocionais dos serviços Soluzan
VIP DEDETIZADORA - Rua Adolfo Bergamini. 101
Engenho de Dentro. Rio de Janeiro (596-4848).
t> Desconto de 1 5% nos serviços, para pagamentos á vista
DISCO E FITA
MOTO DISCOS — Rua Sete de Setembro. 163.
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Centro. Rio de Janeiro (232 3020/224 1 705)
Francisco Serrador. 2. lojas 31 - D e 2 - E. Centro. Rio
de Janeiro (220 2159) Rua Rodrigo Silva. 7-C.
Centro. Rio de Janeiro (533 9343/533 4036)
Rua Rua Conde de Bonfim. 263 A. Tijuca. Rio de
Janeiro (228 6652) Rua Teixeira de Melo. 53. loja
01. Tijuca. Rio de Janeiro (287-0347) Avenida
Ministro Edgard Romero. 81. loja C. Madureira. Rio
de Janeiro. (450 1942)
v/Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito
PASSI0N — Rua Almirante Gonçalves. 50. sobreloja
204. Posto 6. Copacabana. Rio de Janeiro (521
0205) Atendimento de 2" à sábado das 13 às 19
hs Rock. blues. música terapêutica e antropológica
> Desconto de 10% para pagamentos à vista
Aceitamos encomendas
SPACE MUSIC — Rua Barão de Mesquita. 280.
Galeria 2. loja 109. Tijuca. Rio de Janeiro (5672873)
v'Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito sobre o valor total da nota
D0CERIA
TUTTI TORTA Rua Visconde de Pirajá. 468. loja A.
Ipanema (521 3943)
[> Desconto de 10% para pagamentos á vista
DROGARIA E FARMÁCIA
BI0ATIVA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO — Rua
Sete de Setembro. 92. loja 406. Centro. Rio de
Janeiro (232-9381/Fax 252-4761) Rua Dias da
Rocha. 20. loja C. Copacabana. Rio de Janeiro
(257-3589).
Desconto de 20% para pagamentos à vista
Entrega a domicilio gratuita e receita via fax.
BIOFÔRMULA - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO —
Rua Paulo Barreto. 108. Botafogo. Rio de Janeiro
(275-2090) Rua Siqueira Campos. 50. loja 104.
Copacabana. Rio de Janeiro (255-9781). Avenida
Rio Branco. 156. sobreloja 222. Centro. R;o de
Janeiro (532-5542). Rua Conde de Bonfim. 346.
sala 209. Tijuca. Rio de Janeiro (254-5499).
t> Desconto de 15% para pagamentos à vista.
Entregas a domicilio, recebe receita via fax (2752443) e faz orçamento por telefone. Os produtos
de revenda não terão descontos
DERMAGE — Rua Capitão Salomão. 14. loja E.
Botafogo. Rio de Janeiro (246-7115/Fax 2665294) Rua Visconde de Pirajá. 547. loja J. Ipanema. Rio de Janeiro (512-2253) Rua Barata Ribeiro. 370. loja E. Copacabana. Rio de Janeiro (2575187) Rua Desembargador Isidro. 6. loja A. Tijuca.
Rio de Janeiro (268-6996) Avenida das Américas.
4.666. loja H-238. Barra Shopping. Barra da Tijuca. Rio de Janeiro (431 -91 36). Avenida das Américas. 505. loja B. Barra da Tijuca. Rio de Janeiro
(493-6135). Rua Sete de Setembro. 92. loja 107.
Centro - Rio de Janeiro (232-4785).
Desconto de 10% para pagamentos á vista.
Entrega a domicílio gratuita e receita via fax.
DERMATUS — Rua Djalma Ulrich. 194. Copacabana. Rio de Janeiro (521-2895/fax:227-7065).Rua
Conde Bernadote. 26. loja 117. Leblon. Rio de
Janeiro (294-5344/259-7868).Rua Conde de
Bonfim. 232. loja A. Tijuca. Rio de Janeiro (2485140/264-5319).Rua da Assembléia. 10. loja 20 A
Centro. Rio de Janeiro (531 -1633).
Desconto de 10% para pagamentos à vista.
Entrega à domicilio e recebe receita via fax.
DROGARIA ANDARAi — Rua Paula Brito. 261. Andarai. Rio de Janeiro (208-8841 /268-8077).
Desconto de 10% para pagamentos à vista e 5%
com cartão de crédito Compra por telefone podendo pagar no cartão e entregas a domicílio.
DROGARIA PEIXOTO — Rua Figueiredo Magalhães.
615. loja D. Copacabana. Rio de Janeiro (2553996)
^Desconto de 10% para pagamentos â vista ou
com cartão de crédito. Compra por telefone podendo pagar no cartão e entregas a domicílio.
FARMÁCIA DR0GALENA — Rua Arnaldo Quintela.
40. Botafogo. Rio de Janeiro (295-7895)

^Desconto de 10% para pagamentos à vista. Aceita cartões. Entregas a domicílio.
FARMÁCIA MODELO DE B0NSUCESS0 — Rua Cardoso de Moraes. 140. Sobreloja. Bonsucesso. Rio
de Janeiro (260-8841/230-3634).
t> Desconto de 10% sobre os remédios industrializados e sobre os produtos de manipulação, para
pagamentos â vista.
FARMACIA M0URISC0 — Rua da Passagem. 149A. Botafogo. Rio de Janeiro (295-6848).
^/Desconto de 10% para pagamentos à vista. Aceita cartões. Entregas a domicílio.
FARMÁCIA PERFEITA — Rua Bento Lisboa. 63. loja
B. Catete. Rio de Janeiro (265-3960).
^Desconto de 10% para pagamentos à vista e 5%
com cartão de crédito. Entrega à domicílio.
FARMÁCIA PONTO BOTAFOGO — Rua da Passagem. 119, Botafogo. Rio de Janeiro (295-5559).
^/Descontos de 10% para pagamentos à vista e 5%
com cartão de crédito.Compra por telefone podendo pagar no cartão.
MEDICATUS H0ME0PATIA — Rua Barão de Mesquita. 740 - A. Tijuca. Rio de Janeiro (238-4813).
£> Desconto de 1 5% para pagamentos à vista ou
com cartões credicard ou visa.
OFFICE LAB FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO — Rua
Visconde Itamarati. 132. Maracanã. Rio de Janeiro
(284-6448) Rua do Ouvidor. 130. sobreloja 207.
Centro. Rio de Janeiro (252-3128/232-1219).
Rua Dagmarda Fonseca. 76. sobreloja 201. Madureira. Rio de Janeiro. Avenida Ministro Edgar Romero. 244. sobreloja 204. Madureira. Rio de Janeiro (450-2353). Rua Silva Cardoso. 550. loja C.
Bangu. Rio de Janeiro. Rua Nelson Sá Earp. 45.
loja C. Petrópolis (0243-42-2396).
O Desconto de 10% sobre as formulações para
pagamentos à vista.
RAlZES — Estrada de Jacarepaguá. 7912. loja B.
Freguesia. Jacarepaguá. Rio de Janeiro (4477330).
O Desconto de 15% para pagamentos à vista.
Desconto também sobre produtos de revenda. Entregas a domicilio, orçamentos por telefone e pedidos e receitas via fax.
RAÍZES VILA — Avenida 28 de setembro. 210. loja
3. Vila Isabel. Rio de Janeiro (567-1 280).
O Desconto de 15% no aviamento de fórmulas
para pagamentos à vista.
SYNTESIS PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO — Rua
Evaristo de Veiga. 16. grupo 901. Centro. Rio de
Janeiro (262-6195).
D> Desconto de 15% sobre as formulações, para
pagamentos à vista em dinheiro ou cheque.
EMPÓRIO
NASSIF - Avenida das Américas. 4.666. loja M -11 3.
BarraShopping. Barra da Tijuca. Rio de Janeiro
(431 -9043).
!> Desconto de 10% para pagamentos à vista
EQUIPAMENTO AGRÍCOLA
SP0RT NEWS - Rua Visconde de Pirajá. 82. sala
204. Ipanema. Rio de Janeiro (287-01 93)
v/Desconto de 5% em máquinas agrícolas para
pagamentos à vista.
ESCOLA DE DANÇA
CASA DE DANÇÁ CARUNH0S DE JESUS - Rua da
Passagem. 1 45. Botafogo (541 -61 86/542-4895).
t> Desconto de 20% nas mensalidades, para pagamentos à vista
ESCOLA
ESC0UNHA ACONCHEGO - Rua Visconde Carandai. 17. Jardim Botânico. Rio de Janeiro (5110348)
> Desconto de 15% sobre as mensalidades e
isenção de matrícula, para pagamentos à vista. O
desconto é válido só para alunos novos.
Rua
JARDIM ESCOLA MUNDO ENCANTADO

Campos Salles. 50. Tijuca. Rio de Janeiro (2484583).
[> Desconto de 10% na matricula e mensalidades.
ESCRITÓRIO VIRTUAL
SERVICE EXPRESS - O Seu Escritório Virtual Com
Baixo Custo - Rua Miguel Lemos. 41. sala 809.
Copacabana. Rio de Janeiro (521-2759). Escritório completo com apoio operacional.
> Desconto de 10% para pagamentos â vista.
ESTÉTICA
ATEUER DE ESTÉTICA UNISSEX — Rua Bonsucesso. 243. sobreloja. Bonsucesso (280-1049/2806380).
Desconto de 10% para todos os serviços de
cabeleireiro para pagamentos à vista.O cliente que
levar 2 clientes novos, terá direito a depilação de
meia-perna e aqueles que fizerem tratamentos para
gordura localizada ou celulite. ganharão uma limpeza de pele.
BELEZA EM FOCO ESTÉTICA E BEM ESTAR — Rua
Voluntários da Pátria. 249. Centro. Campus dos
Goitacazes. Rio de Janeiro (0247/24-1852).
Desconto de 30% na terapia corporal. 15% sobre todos os serviços de estética e 10% sobre os
produtos.
BIB CENTRO DE ESTÉTICA — Avenida Nossa Senhora de Copacabana.680.1103. Copacabana. Rio
de Janeiro (257-2082).
Desconto de 20% para tratamentos faciais, micropigmentação.depilação definitiva e com ceras.
Desconto válido para pagamentos à vista e no
tratamento de rejuvenecimento para pagamentos
em 2 vezes também.
BOA FORMA — Avenida Almirante Barroso. 63. sala
214. Centro. Rio de Janeiro (262-3491).
t> Desconto de 20% sobre o valor do tratamento,
para pagamentos à vista e 10% para pagamentos à
prazo ou por aplicação.
CUBEL — Clibel Saens Pena -Rua Dr. Pereira dos
Santos. 15. Tijuca. Rio de Janeiro (258-5226).Clibel Ipanema - Rua Visconde de Pirajá. 414. salas
208 a 211. Ipanema. Rio de Janeiro (521 -1446).
^/Desconto de 40% nos tratamentos capilares e
30% nos tratamentos de pele e corpo, para pagamentos à vista. No tratamento superior a R$ 500.
grátis um pacote de embelezamento (dois embelezamentos para as mãos e pés. uma massagem
manual e uma massagem capilar).
DEPILE STUDI0 — Rua Araújo Porto Alegre. 70.
salas 205 e 206. Centro. Rio de Janeiro (2627454). Rua Barata Ribeiro. 370. loja 319. Copacabana. Rio de Janeiro (256-8141/237-6361).
Desconto de 10% em depilação. para pagamentos á vista.
HAIR CLUB — Rua Xavier da Silveira. 45. cobertura
02 a 05. Copacabana. Rio de Janeiro (521 -7548).
Avenida Rio Branco. 245. salas 901 / 902. Centro.
Rio de Janeiro (220-7049).
Desconto de 20% para pagamentos à vista e
15% parcelado. Para tratamento de doenças capilares.
JAKBELL • ATEUER DE PRÓTESE CAPILAR — Avenida Nossa Senhora de Copacabana. 731. sobreloja. Copacabana. Rio de Janeiro (255-1084/2552529).
Desconto de 15% em perucas e postiços capilares sob encomenda e perucas sintéticas e 20% em
serviços: lavagem, corte, penteado, reforma e tintura (de perucas e postiços), para pagamentos à vista
ou com cartão de crédito.
MAIS0N PELLE & CAPELU — Estrada de Jacarepaguá. 7.655. sala 303. Unicenter. Jacarepaguá. Rio
de Janeiro (447-3138/447-3216).
^/Desconto de 15% para tratamentos faciais, corporais e capilares. Para pagamentos à vista ou com
cartão de crédito.
MIS0N ESTÉTICA — Rua do Catete. 311. sala 403.
Catete. Rio de Janeiro (225-7923).
O Desconto de 20% sobre os serviços, exceto
depilação.
S0CILA — Rua Pinheiro Machado. 151. Laranjeiras'
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Cada vez mais, a informática torna-se
uma exigência da vida moderna. Por isso, nada melhor do que um bom curso de
informática para colocar o seu filho antenado com o mundo moderno, e ligado
na era da Internet. A Future Kids abre o
mês das crianças com uma ótima oferta
para o bolso dos papais: 15% de desconto na mensalidade da garotada, isenção
de matricula, e, ainda, de presente, uma
assinatura semestral da revista Kids PC,
além de um boné. Mas os pais também
foram prestigiados e, em algumas filiais,
ganham 20% de desconto na mensalidade do seu curso. Corra para o Future
Kids mais próximo e garanta o futuro do
seu filho! E aproveite também para navegar na internet.
? Future Kids — Rua da Matriz, 62, Botafogo (2661944); Rua Guateni. 22, Tijuca (228-3662); Rua Afonso Pena, 15, Tijuca (264-7113); Avenida Ataulfo de
Paiva, 566/305, Leblon (259-8420); Travessa Santa
Leocádia, 23, Copacabana (257-8574); Avenida Ministro Ivan Lins, 600/209, Barra (493-6551); Avenida
das Américas, 3.939, bloco 2, salas 202 e 203, Barra
(325-8439); Rua Babaçu, 517, Jardim Guanabara, Ilha
(462-1583); Rua Venceslau, 236. Mêier (595-6545);
Travessa dos Tamoios, 40, loja A, Flamengo (2054361). 2* a 6*, das 8h às 18h30. RS 90 (uma vez por
semana. 50 minutos).
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O Ministério da Saúde adverte: a
música é imprescindível à saúde! Ela
relaxa, diverte, reúne e emociona as pessoas. Sabendo da importância das notas
e da melodia na vida das pessoas, o
Centro Musical Antônio Adolfo está
com uma oferta imperdível para os sócios e dependentes do Clube JB em
outubro: 15% de desconto sobre todos
os cursos e isenção de matrícula para
alunos com até 13 anos. Para a garotada a partir de 3 anos, o centro oferece
curso de iniciação musical. A turma um
pouquinho mais velha, a partir dos 8
14

bem

à

saúde

pode participar dos cursos de guibateria, teclado, violão, piano e
doce. Para o pessoal que gosta de
a voz, há também aula de canto e
Família que canta e toca unida,
permanece unida. Então, por que você
não aproveita que vai matricular o seu
filho e começa o seu curso também?
? Centro Musical Antônio Adolfo — Rua Almirante
Pereira Guimarães. 72. cobertura 2, Leblon (2392975). 2* a 6*. das 8h às 23h. Cursos regulares de
iniciação musical, guitarra, violão, piano, teclado.,
flauta doce e gaita por RS 67 (uma hora. uma vez por
semana). Aulas de bateria por RS 85 (uma hora, uma
vez por semana).

^

anos,
tarra,
flauta
soltar
coral.

Sura BarditcHavsky dlrig* o curso

CLUBE JB - mais serviços

para

Daniela Oacorso
A

língua

de

fora

A melhor coisa para completar a
formação das crianças é um curso de
inglês. Sabendo disso, o CNA resolveu
facilitar a vida dos pais e está com uma
ótima oferta para o mês das crianças:
oferece 30% de desconto na mensalidade e isenção de matricula nos pagamentos à vista para todos os sócios do Clube
JB. A oferta vale para as filiais de Ipanema, Tijuca e Campo Grande. Contando com laboratórios de informática
e áudio, o CNA tem vários recursos que
facilitam a aprendizagem da língua.
Seus alunos contam com sessões de música e cinema, além de um plantão de
dúvidas, uma vez por semana. E o melhor: o curso sorteia um aluno por ano
para viajar para os Estados Unidos com
tudo pago.
? CNA — Rua Maria Quitéria, 74, grupo 202, Ipanema (267-4981). 2' a 6a, das 8h às 2Ih. Rua Morais e
Silva, 105, Tijuca (567-5300). 2*, 4-, 6*. das 8h às 20h,
3' e 5a, das 8h às 21h, e sàb., das 8h às 15h. Estrada do
Mendanha, 309, Campo Grande (394-7160). 2' a 6*.
das 8h às 21h, e sàb., das 8h às 18h. Preços: Ipanema,
4 x RS 135 (intensivo, duas vezes por semana). Tijuca,
3 x RS 116 mais RS 55 de material didático (intensivo,
três vezes por semana). Campo Grande, 6 x RS 76,60
(regular, duas vezes por semana).
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No CNA, sócio do olubo tom 30% do dosconto o IsonçAo do matricula
Adriana Caldas

Teatro
coisa

é

uma

séria

Seu filho tem jeito para ator? Que
tal dar um empurrãozinho na carreira dele e matriculá-lo num curso de
teatro? Sura Berditchevsky, experiente atriz e diretora, oferece 50%
de desconto aos associados do Clube
JB e seus dependentes na mensalidade do curso de teatro que dirige, no
Teatro Villa-Lobos. Além disso, a
promoção oferece isenção de matrícuia nos pagamentos á vista. O curso, com 10 anos de existência, acontece uma vez por semana, com
duração de duas horas, e usa técnicas
de jogos dramáticos e improvisação,
além dos trabalhos de dramaturgia
com textos, supervisionados pelos
três professores do curso. A idade
minima para iniciar é de 8 anos, e os
alunos são divididos em turmas de
acordo com a faixa etária — pré-adolescente, adolescente e adulta —,
depois de uma entrevista com Sura..
? Curso de Teatro %Sura Berditchevsky — Teatro
Villa-Lobos. Avenida Princesa Isabel. 440. Copacabana (275-6695). R$ 85 (uma vez por semana, duas
horas). Informações também pelo telefone da produtora Ao Pé da Letra: 286-5465.

pintura na BacolInHa da Arta

As crianças participam do atlvld

Arte

da

criançada

Todo mundo sabe que criança adora
fazer arte. E quanto mais asas á imaginação delas a gente der, melhor. Para
papais e mamães, sócios do Clube JB,
que querem aguçar a criatividade e o
potencial artístico dos filhos, a Escolinha de Arte do Brasil, em Botafogo,
oferece, durante todo o mês de outubro,
uma oferta imperdível: 50% de desconto
nas mensalidades de várias oficinas. A
Escolinha de Arte tem mil e uma opções
para a garotada: oficinas de atividades

artísticas para crianças e adolescentes
(R$ 56), ateliê de gravuras (R$ 73) envolvendo xilogravura, gravura em metal
ou litografia, modelo ao vivo (técnicas
de desenho e pintura, a RS 73) e pintura
em tecido (R$ 73). É só escolher e soltar
o artista que existe dentro de seu filho. A
promoção vale também para dependentes de associados do clube.
? Escolinha de Arte do Brasil — Avenida Carlos
Peixoto, 54/60, Botafogo (295-4898). 2* a 6*. das 8h30
ás 17h30.

CLUBE JB - mais serviços

(553-4882/553 8373)
> Desconto de 30% sobre o tratamento globalizado (corpo e rosto) e 10% sobre os tratamentos
avulsos (depilaçâo. massagens, bronzeamentos.
eletrocoagulação e limpeza de pele), para pagamentos á vista ou com cartão de crédito
FLORICULTURA
A CAMÉLIA FLORES Rua do Rosário. 164. loja 8.
Centro. Rio de Janeiro (252-6300)
y/ Desconto de 10% para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito Entrega a domicílio
Rua do Lavradio. 206-B.
CLUBE DAS FLORES
Centro. Rio de Janeiro (224-111 0/224-091 8/
224 6959)
yj Desconto de 10% sobre os serviços, para paga
mentos á vista ou com cartão de crédito e 10%
sobre a inscrição vitalícia á vista.
FLOR DE LIZ Rua Hadock Lobo. 1 27-A. Tijuca. Rio
de Janeiro (293- 2446/293-2546)
t> Desconto de 10% para pagamentos à vista, nas
decorações de clubes, igrejas, salões, etc .Entrega a
domicílio
FOTOGRAFIA
OFICINA DA FOTO Rua Senador Vergueiro. 45. loja
9. Flamengo. Rio de Janeiro (205 3397/285
6954)
fotos
^'Desconto de 10% em revelação, ampliação,
de imagem de vídeo e outros serviços Para pagamentos à vista ou com cartão de crédito
RIO FLASH KODAK EXPRESS Rua General Severiano. 97. loja 130. Shopping Rio Off Price. Botafogo. Rio de Janeiro (295-2036)
ou
^Desconto de 15% para pagamentos á vistaservi
10% com cartão de crédito Apenas para os
ços de fotografia
GARAGEM / POSTO
GARAGEM PACENSE Rua Professor Gabizo. 355.
Tijuca. Rio de Janeiro (234-2368)
t> Desconto de 1 5% no estacionamento rotativo
Para pagamentos à vista
HOTEL E POUSADA
AEROPORTO 0TH0N — Avenida Beira Mar. 280.
Castelo. Rio de Janeiro (210 3253)
^Desconto de 20% nas diárias e 10% no restaurante
BAHIA 0TH0N PALACE — Avenida Presidente Vargas. 2 456. Salvador. Bahia (071/ 247-1044)
^/Desconto de 20% nas diárias
BARRABELLA HOTEL RESIDENCE — Avenida Sernambetiba. 4 700. Barra da Tijuca. Rio de Janeiro
(385 2000)
^Desconto de 15% nas diárias.
BARRALEME HOTEL RESIDENCE — Avenida Sernambetiba. 600. Barra da Tijuca. Rio de Janeiro
(389 3100)
^/Desconto de 15% nas diárias
BELO HORIZONTE 0TH0N PALACE — Avenida
Afonso Pena. 1 050. Belo Horizonte (031/2733844)
^/Desconto de 20% nas diárias e 15% na sauna /
massagem
CAESAR PARK HOTEL IPANEMA — Avenida Vieira
Souto. 460. Ipanema. Rio de Janeiro (525-2525)
^/Desconto de 30% em hospedagem para duas
noites. 40% para três noites e 50% em suite Todos
os descontos só são válidos para fim de semana
Desconto de 10% sobre a nota final no almoço de
domingo do restaurante Petronios. das 12.00 às
16 30 O desconto só é válido para pagamentos á
vista
Avenida Atlântica. 2 616.
CALIFÓRNIA 0TH0N
Copacabana. Rio de Janeiro (257 1900)
v Desconto de 20% nas diárias
Avenida Nossa Senhora
CASTRO ALVES 0TH0N
de Copacabana 552. Copacabana. Rio de Janeiro
(255 8815)
16

^/Desconto de 20% nas diárias
CITY PARK - Praça Toivo Uuskallio. 10. Penedo.
Itatiaia. Rio de Janeiro (0243/ 511181)
t> Desconto de 10% sobre a diária em alta tempo
rada e 20% em baixa temporada
C0L0NNA PARK HOTEL - Praia João Fernandes,
sem número. Armação dos Búzios. Cabo Frio
(0246/23-2245 ou 23 6709)
t> Desconto de 10% em alta temporada e pacotes
e 20% em baixa temporada
DUNAS DO PERÚ POUSADA CAMPING — Estrada
do Guriri. 1001. Peró. Cabo Frio (0246/454532)
t> Desconto de 20% em baixa temporada e 10%
em alta temporada sobre o preço de balcão A
diária inclui apenas o café da manhã
H0MESTAY-INN — Condomínio Porto Bello. qua
dra C. números 1. 2. 3 e 4. Praia de Manguinhos.
Búzios (0246/231473) ou (021/266 6314/266
7284) (Telefax 021 / 266 381 2).
O Desconto de 1 5% em baixa temporada. 10% em
alta temporada . 5% em temporada especial, sobre a
tarifa do balcão, exceto em pacotes promocionais,
para pagamentos à vista ou com cartão de crédito
Taxa de serviço 10% a incluir e crianças até 5 anos
incompletos não pagam
HOTEL ANGRA INN — Estrada do Contorno. 2 629.
Praia Grande. Angra dos Reis. (0243/65 1 299)
^/Desconto de 1 5% nas diárias
HOTEL COLONIAL — Avenida Comendador Costa.
627. Centro. ' São Lourenço. Minas Gerais (035/
332-1500)
Desconto de 10% sobre a diária que inclui café
da manhã, almoço e jantar, para pagamentos à vista
ou com cartão de crédito
HOTEL COPA D OR — Rua Figueiredo Magalhães.
875. Copacabana. Rio de Janeiro (235 6610)
N/Desconto de 25% nas diárias, para pagamentos á
vista ou com cartão de crédito
HOTEL DANIELA — Estrada das Três Cachoeiras,
s/n. Penedo. Rio de Janeiro (0243/51 -1151)
^/Desconto de 20% de domingo a sexta feira e 10%
de sexta a domingo Para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito
HOTEL DO FRADE — Praia do Frade. BR 101. Km
123. Angra dos Reis. Rio de Janeiro (0243/
692244)
^/Desconto de 20% nos preços de balcão em baixa
temporada e 10% nos preços de balcão em alta
temporada
HOTEL FAZENDA SANTA ISABEL — Estrada Teresó
polis Friburgo. Km 1 5.5. Vale do Imbiú. Teresópolis
(742 5544/742-5965) Reservas Rio (263 9081
/ Fax 253-7649)
C> Desconto de 10% em alta temporada e pacotes
promocionais e 20% em baixa temporada Aceita
todos os cartões de crédito
HOTEL FAZENDA SAO SEBASTIÃO — Estrada de
Conservatória - Marelinho. Ipiabas. Rio de Janeiro
(262 0262)
Desconto de 10% sobre a diária para pagamen
tos á vista
HOTEL FAZENDA VILLA FORTE — Rodovia Presi
dente Dutra, km 330. Engenheiro Passos. Itatiaia.
RJ (0243/ 52 1219). Reservas (325 0551)
Desconto de 10% nas diárias, exceto em feria
dos
HOTEL GLÚRIA — Rua do Russel. 632. Glória. Rio
de Janeiro (205 7272/265 3436)
Desconto de 20% sobre a tarifa de balcão na
hospedagem, para pagamentos à vista ou com
cartão de crédito
HOTEL INTERCONTINENTAL • RIO — Avenida Prefeito Mendes de Moraes. 222. São Conrado. Rio de
Janeiro (322-2200)
^/Desconto de 20% nas diárias, para pagamentos à
vista ou com cartão de crédito, exceto reveillon e
carnaval
HOTEL MAR IPANEMA — Rua Visconde de Pirajá.
539. Ipanema. Rio de Janeiro (274 9922)
^/Desconto de 40% nas diárias, para pagamentos á
vista ou com cartão de crédito
HOTEL POUSADA CANTO DO SABIA — Rodovia
BR-354. Km 98. Campo do Meio. Caxambu. Minas
Gerais (341 1499/341-3499)

para o assinante

t* Desconto de 10% nas diárias, para pagamentos
à vista
HOTEL POUSADA VER A VISTA — Rua São Sebas
tião. 400. Alto da Boa Vista. Araruama. Rio de
Janeiro (0246/65-4721)
t> Desconto de 20% na baixa temporada e 10% na
alta temporada sobre a tarifa balcão Exceto feria
dos. reveillon e carnaval
HOTEL PRAIA IPANEMA — Avenida Vieira Souto.
706, Ipanema. Rio de Janeiro (239 9932)
^/Desconto de 30% nas diárias, para pagamentos à
vista ou com cartão de crédito
HOTEL PRIMUS - Rua Coronel José Justino. 685.
Centro. São Lourenço. Minas Gerais (035 332
3232)
O Desconto de 20% em baixa temporada e 10%
em alta temporada sobre a diária O desconto é
válido para pagamentos à vista
IMPERIAL 0TH0N PALACE — Avenida Presidente
Kennedy. 2 500. Fortaleza (085/244 9177.)
^/Desconto de 20% nas diárias
JUBIABÂ PRAIA HOTEL — Rodovia Pontal Olivenca
Km 18. Olivenca. Ilhéus (073/269 1 1 33/269
1144)
^Desconto de 30% sobre a tarifa de balcão A cada
7 diárias o assinante pagará apenas 5 e a cada 10
diárias pagará 7 diárias Este pacote inclui café da
manhã e transfer/in/out (aeroporto/hotel/aeropor
to) A promoção é válida para o período de 1 5 de
marco a 1 5 de dezembro, exceto Julho
LANCASTER 0TH0N — Avenida Atlântica. 1 470.
Copacabana. Rio de Janeiro (541 -1 887)
v Desconto de 20% nas diárias e 10% no restauran
te
LEME 0TH0N PALACE — Avenida Atlântica. 656
Copacabana. Rio de Janeiro (275-8080)
^Desconto de 20% nas diárias
LUX0R POUSADA OURO PRETO - Praça Antonio
Dias. 10. Ouro Preto. Minas Gerais (031/551
2244)
^/Desconto de 20% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito
MARINA HOTÉIS — Avenida Delfim Moreira. 630.
Leblon. Rio de Janeiro (259-521 2)
^Desconto de 40% nos preços de balcão exceto
em pacotes promocionais Para pagamentos à vista
ou com cartão de crédito
MIRANTE DO PAIOL — Estrada do Paiol Velho.
1800. Arcozelo. Paty do Alferes (0244/851 247)
Desconto de 10% sobre a diária, que inclui café
da manhã e almoço, para pagamentos à vista
M0NSIEUR LE BLOND APART HOTEL — Avenida
Bartolomeu Mitre. 325. Leblon. Rio de Janeiro
(529-3030)
^/Desconto de 15% nas diárias
OUNDA 0TH0N — Avenida Atlântica. 2 230. Copa
cabana. Rio de Janeiro (257-1 890)
^Desconto de 20% nas diárias
PAJUÇARA 0TH0N — Rua Jangadeiros Alagoanos.
292. Maceió (082/231 2200)
^/Desconto de 20% nas diárias e 1 5% no restaurante
PARK 0TH0N — Rua dos Navegantes. 09. Recife
(081/465-4666)
^/Desconto de 20% nas diárias e 1 5% no restauran
te
POUSADA AT0BA — Rua B. 100 Mirante da Coroa
Vermelha. Santa Cruz de Cabrália. Bahia (073/
282-1131)
^/Desconto de 20% nas diárias, para pagamentos à
vista ou com cartão de crédito
POUSADA CABANAS 00 AÇU — Estrada Bonfim.
Km 3.5. Corrèas. Petrópolis (983-5041)
> Desconto de 10% (com direito as três refeições) Pagamentos à vista, exceto nas promoções
quando o desconto não valerá
POUSADA CANTO DO RIO — Rua Alfredo Horcades.
73. Prado. Bahia (073/298 1402)
[> Desconto de 20% sobre a diária, durante a baixa
temporada e 10% na alta temporada, para paga
mentos à vista Translado rodoviário/pousada/ro
doviário caso não venha de condução própria
POUSADA DO RIO VERDE - Alameda Monteiro
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para o assinante

Lobato. 349. Solar dos Lagos. São Lourenço. Minas Gerais (035/332 - 2918)
E> Desconto de 20% em baixa temporada e 10%
em alta temporada Para pagamentos à vista
POUSADA GENTE BONITA — Rua Village 3 S/N°.
Baia Formosa. Búzios (0246/23-6481)
t> Desconto de 20% sobre a tarifa de balcão, para
pagamentos à vista ou com cartão de crédito.
POUSADA MARIA FARINHA SOLARIS — Estrada
Armação de Búzios. Qd 9. Lt 9. Praia Baia Formosa. Búzios (0246/23-1183)
^Desconto de 20% sobre a diária que inclui café da
manhã, para pagamentos á vista ou com cartão de
crédito, para alta e baixa temporadas
POUSADA RECANTO DA SERRINHA — Estrada Serrinha do Alambari. Serrinha do Alambari. Km 16.
Penedo/Visconde de Mauá. Rio de Janeiro (0243/
54-3054)
Desconto de 1 5% sobre os preços de balcão,
exceto em pacotes promocionais Com direito ao
café da manhã
POUSADA SONHO VERDE — Rua Carlos Alberto de
Carvalho. 73. Rio das Ostras. Costa Azul (0247/
642836)
t> Desconto de 20% sobre a diária, em alta e baixa
temporada, para pagamentos à vista
PRAIA 0TH0N — Avenida Boa Viagem. 09 Recife
(081/465-3722).
^/Desconto de 20% nas diárias e 1 5% no restaurante
REDE DE HOTÉIS ITI
C0L0NIA BEACH HOTEL' RESIDENCE - Golfo di
Marinella Itália
RESIDENCE DU GOLF — Golfo di Cugnana.
Itália
GRAND HOTEL SMERALOO BEACH — Baia
Sardinia. Itália
RESIDENCE DU PORT — Porto Cervo. Itália
COLONNA PALACE HOTEL (MATRIZ) — Ro
ma. Itália
GRAND HOTEL MEDITERRÂNEO — Via Mon
tebello 3. Itália
PARK HOTEL — Porto Istana. Itália
COUNTRY' SPORTING CLUB — Porto Cervo
Nord. Itália
MIAMI HIALEAH — Miami. Florida. USA
HOLIDAY HOTEL — Miami. Florida. USA
DAYS HOTEL CRYSTAL CITY — Washington.
USA
DAYS MANASSAS HOTEL — Manassas Virginia. USA Central de Reserva Rede Iti (Internacional) Fone (021/ 267-8092 Fax 021/ 287-2344)
C> Desconto de 10% nas diárias, exceto pacotes
promocionais
RESORT FAROL VILLAGE TOROROMBA —
Km 21. Rodovia Ilhéus/Comandatuba. Bahia
(073/231-8371) Reservas na Avenida Paulista.
11 59. sala 706. São Paulo (011 /267-8730)
C> Desconto de 30% na baixa temporada e de 20%
na alta temporada, sobre as tarifas de balcão Para
pagamentos á vista ou com cartão de crédito
RIO INTERNACIONAL HOTEL — Avenida
Atlântica. 1 500. Copacabana. Rio de Janeiro
(295 2323)
^/Desconto de 30% sobre o preço de balcão Passeio de helicóptero para 2 pessoas, para os hóspedes que pagarem tarifa normal, sem desconto
RIO IPANEMA HOTEL RESIDENCE — Rua
Visconde de Pirajá. 66. Ipanema. Rio de Janeiro
(267-4015)
^Desconto de 1 5% nas diárias.
Avenida 20 de
RIO LUXOR AEROPORTO
Janeiro, s/n (Aeroporto Internacional. 3o piso. setor B). Ilha do Governador. Rio de Janeiro (398
5960)
^Desconto de 20% para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito
RIO OTHON PALACE — Avenida Atlântica.
3 264. Copacabana. Rio de Janeiro (521 -5522).
Desconto de 20% nas diárias
RIO PALACE — Avenida Atlântica. 4240. Copacabana. Rio de Janeiro (521 -3232 R 7575)
O Desconto de 25% nas diárias, para pagamentos à
vista ou com cartão de crédito
SAVOY OTHON — Avenida Nossa Senhora de
Copacabana. 995. Copacabana. Rio de Janeiro
(521 8282)

v/Desconto de 20% nas diárias.
SHERATON RIO HOTEL E TOWERS — Avenida Niemeyer. 121. Leblon. Rio de Janeiro (2741122)
O Desconto de 20% sobre a tarifa de balcão exceto
nos períodos de reveillon. carnaval
TANNENHOF OTHON — Rua Visconde de Taunay. 340. Joinville (047/33-8011)
^Desconto de 20% nas diárias e 1 5% no restaurante Panorâmico
TROCADERO OTHON — Avenida Atlântica.
2.064. Copacabana. Rio de Janeiro (257-1834)
^'Desconto de 20% nas diárias.
INFORMATICA
ARRAS 0N UNE - Rua do Ouvidor. 60. sala 911.
Centro. Rio de Janeiro (224-1100).
> Isenção de inscrição e desconto de 10% nas
mensalidades, para pagamentos á vista. Para cada
nova indicação, o usuário receberá cinco horas de
bonificação
HOME PAGE SERVICE DO BRASIL - Avenida Marechal Câmara. 350. sutjsolo. Centro. Rio de Janeiro
(240-7359/532-1254)
[> Desconto de 50% sobre todos os serviços,
http:// www hps.com.br
KCR INFORMÁTICA - Rua Moreira César. 229/
1114. Icarai. Niterói (610-1 798)
O Desconto de 10% em suprimentos. 5% em
equipamentos e serviços. Retiramos e entregamos
o equipamento.
KINETICS MULTIMÍDIA - Avenida Vieira Souto.
294/402. Ipanema. Rio de Janeiro (552-6645).
t> Desconto de 7% (a ser concedido após a
entrega do orçamento) em projetos de multimídia,
programação visual, fotografia e animação gráfica.
Possibilidade de demonstração gratuita em grandes projetos.
MTECNET - Rua São José. 90. sala 2119. Centro.
Rio de Janeiro (533-5039).
t> Isenção na taxa de inscrição com direito ao kit
de acesso.
PC CENTER (especializada em multimídia) - Avenida Rio Branco. 156. sobreloja 236. Ed Avenida
Central. Centro. Rio de Janeiro (533-1 887).
^Desconto de 10% em títulos de CD Rom e 5% em
hardware de multimídia, para pagamentos à vista
ou com cartão de crédito
01 - INFORMÁTICA - Rua Conde de Bonfim. 44.
grupo 303/602. Tijuca. Rio de Janeiro (254-01 33/
234-6785)
[> Desconto de 30% nos disquetes de vestibular.
RI0LINK INTERNET - Avenida 28 de Setembro.
389/417. Vila Isabel. Rio de Janeiro (268-0717/
571-4325)
[> Desconto de 33% na matrícula para pagamentos à vista em dinheiro, ou seja. a matrícula passa
de RS 30.00 para R$ 20.00.
RQ 20 INFORMÁTICA - Rua Raimundo Corrêa. 60.
sobreloja 206. Copacabana. Rio de Janeiro (257611 5) Rua da Quitanda. 20. 5o andar. Centro. Rio
de Janeiro (221-0166) Rua Padre Elias Gorayeb. 15 Cob 06/07. Tijuca. Rio de Janeiro (
571-3500) Avenida Olegário Maciel. 570. loja
213. Barra da Tijuca. Rio de Janeiro (493-2123).
Estrada Três Rios. 429. sobreloja. Jacarepaguá. Rio
de Janeiro (392-4542).
^/Desconto de 10% sobre os serviços prestados em
assessoria de informática, para pagamentos à vista
ou com cartão de crédito.
INSTRUMENTO MUSICAL
A GUITARRA DE PRATA - Rua da Carioca. 37. Centro. Rio de Janeiro (262 - 2179).
C> Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito, exceto em mercadorias em
promoção.
J0ALHERIA
FRANK JÓIAS - Rua
108. Ipanema. Rio
Visconde de Pirajá.
Janeiro (259-7291).

Visconde de Pirajá. 414. loja
de Janeiro (267-6346). Rua
547. loja L. Ipanema. Rio de
Avenida das Américas. 4.666.

loja 118 D. Barra da Tijuca. Rio de janeiro (3256431/325-6757/325-5560). Avenida das Américas. 4.666. loja 241 B. Barra da Tijuca (431 -9144).
Estrada da Gávea. 866 loja 104 A. São Conrado
(322-5279/322-0657). Rua Lauro Müller. 116.
Piso.3. loja 43-C. Botafogo. Rio de Janeiro (5421043/275-0795). Rua do Ouvidor. 161 loja G.
Centro. Rio de Janeiro (252-3892). Avenida Suburbana. 5474. loja 220 piso G. Del Castilho. Rio
de Janeiro (593-4126).
^/Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito.
LABORATÓRIO
AL0ÍSI0 FRANÇA LABORATÓRIO - Rua México.
164. 7o andar. Centro. Rio de Janeiro (220-1 535).
t> Desconto de 20% sobre todos os exames, para
pagamentos à vista.
DIAGN0CEL Rua Arthur Bernardes. 14. Catete. Rio
de Janeiro (205-3499). Rua Desembargador Isidro.14. Tijuca. Rio de Janeiro (238-5251). Rua
Maria Quitéria. 111. Ipanema. Rio de Janeiro
(521 -8047). Rua Francisco Mendes. 117. cobeítura. Centro. Cabo Frio. Rio de Janeiro (0246/ 431938).
> Desconto de 20% nos exames de patologia
clínica, citopatologia e anatomia patológica.
Rua
HEU0N PÓVOA LABORATÓRIO MÉDICO
Martins Ferreira. 80. Botafogo. Rio de Janeiro
(286-5528). Avenida das Américas. 2 901. sala
1010. Barra. Rio de Janeiro (431-1151). Rua
Constante Ramos. 44. 1006. Copacabana. Rio de
Janeiro (255-7399). Avenida Almirante Barroso.
06. 2010. Centro. Rio de Janeiro (220-8016). Rua
Dias da Cruz. 215. 707. Méier. Rio de Janeiro
(593-4542). Rua Monsenhor Alves da Rocha. 140.
808. Penha. Rio de Janeiro (260-9216).
C> Desconto de 20% para pagamentos à vista
LABORATÓRIO BITTAR - Avenida Nossa Senhora
de Copacabana. 1.059/405. Copacabana. Rio de
Janeiro (521 -3945/227-2697).
^/Desconto de 20% para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito
Rua
LABORATÓRIO DR. LAURO AYRES NETT0
Hilário de Gouveia. 66. loja 410. Copacabana. Rio
de Janeiro (257-1525). Rua Almirante Barroso. 6.
sala 1.206 Centro. Rio de J.aneiro (240-8193) Rua
São Luiz Gonzaga. 644. São Cristóvão. Rio de
Janeiro (589-1882) Rua Dias da Cruz. 542. Méier.
Rio de Janeiro (269-9696)
t> Desconto de 20% nos exames de patologia
clinica e anatomia patológica, para pagamentos à
vista.
LABORATÓRIO DR. SÉRGIO FRANCO - Rua Conde
de Irajá. 370. Botafogo. Rio de Janeiro (2865722/226-2002) Rua Siqueira Campos. 93. salas
704/705. Copacabana. Rio de Janeiro (255-6442
/ 256-7870) Rua Visconde de Pirajá. 430. sala
502. Ipanema. Rio de Janeiro (247-91 29) Avenida Ataulfo de Paiva. 669. 3o andar (Sede). Leblon. Rio de Janeiro (529-5722/529-5757) Avenida Treze de Maio. 33. sala 1.201. Centro. Rio de
Janeiro (262-5787) Avenida Presidente Vargas.
435. sala 2.1 04.Centro. Rio de Janeiro (2324614). Rua do Catete. 311. sala 318. Largo do
Machado. Rio de Janeiro (285-2105) Rua General Roca. 778. sala 708.Tijuca. Rio de Janeiro
(254-7189). Avenida 28 de Setembro. 44. sala
805. Vila Isabel. Rio de Janeiro (284-8492 r.214).
Avenida Nelson Cardoso. 1.149. sala 919. Jacarépaguá. Rio de Janeiro (423-1637) Avenida das
Américas. 505. loja P. Barra da Tijuca. Rio de
Janeiro (493-7928) Rua Manoela Barbosa. 01.
salas 305/306. Méier. Rio de Janeiro (595-6656).
Rua lguapé.10. sala 101 a 104. Cascadura. Rio de
Janeiro (594-4372). Rua Carvalho de Souza. 237.
sala 204. Madureira. Rio de Janeiro (450-1973).
Avenida Braz de Pina. 24. sala 401. Penha. Rio de
Janeiro (590-6994). Rua Coronel Agostinho. 76.
loja 216, Campo Grande. Rio de Janeiro (4134696). Rua Alfredo dos Anjos. 27. salas 101/102.
Centro. São João de Meriti (756-4505). Rua Governador Portela. 1200. sala 210. Centro. Nova
Iguaçu. Rio de Janeiro (767-7609). Rua Ailton
da Costa. 115. salas 205/206. 25 de Agosto. Duque de Caxias (772-4839) Estrada do Galeão.
2.31 5. sala 31 3. Ilha do Governador. Rio de Janei17
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Quem nunca pensou
em voltar à infância?
No mês da criança, a
Ékoda Turismo promove passeios cheios de
aventura, que vão agradar não só aos filhos,
mas também aos papais
que gostam de ação. Na
programação da agência, uma viagem de
quatro dias para o Beto
Carrero World, em
Santa Catarina, incluindo passagem aérea, hospedagem e ingressos para o parque
(RS 429 por pessoa).
Outra boa opção é a
Cidade de Criança, em
São Paulo, numa viagem de três dias que inclui passagem rodoviária, hospedagem e
também lugares como o
Simba Safari, o Playcenter e o Parque da
Mônica, dando direito
a uma entrada (RS 243
por pessoa). Nos dois
passeios, em outubro,
os sócios do Clube JB e
seus dependentes têm
descontos especiais: 5%
e 7%, respectivamente,
podendo parcelar o pagamento em até três vezes. Mas a programacão não pára por aí. A
Ekoda também oferece
visitas a espaços culturais do Rio (por RS 25)
como o Museu do índio, o Museu Aeroespacial e o Jardim Botâ-1
nico. Os roteiros têm
duração de quatro horas e a agência dá ainda
o transporte e o ingresso, além de um guia para acompanhar a patota. Os associados do
Clube JB ganham 20%
de desconto nesses roteiros.
? Ékoda Turismo — Avenida N.
S. dc Copacabana, 583/406. Copacabana (256-2617). 2* a 6*. dai
Ultl
9h ás 18h.
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O boliche é uma mistura de diversão e
esporte. E no Norte Bowling, as 16 pistas
disponíveis para o jogo são totalmente
computadorizadas. O jogo tem feito tanto
sucesso que a casa chega a reunir 300
pessoas numa só noite. A descontração é
completada pelo chopinho servido no bar
(R$ 1,20), e por aperitivos como o provolone à milanesa (R$ 6) e a tábua de frios
(R$ 9). Para animar ainda mais, um telão
instalado no salão passa filmes e clipes
para quem estiver na fila de espera. Uma
boa idéia é dividir com os amigos a hora
de pista — que pode ter até seis jogadores
por vez. O Norte Bowling oferece também
máquinas de fliperama para a garotada.
Em outubro, os associados do Clube JB, e
mais um acompanhante, têm 30% de desconto sobre a hora de pista do boliche,
nos pagamentos em dinheiro, cheque ou
cartão.
? Norte Bowling — Norte Shopping, Avenida Suburbana,
5.332. loja 3.707, Del Castilho (595-1673). 2¦ a 5', das I Ih às
2h. 6* e sáb.. das I Ih ás 4h, e dom., das lOh às 2h. Hora de
pista: RS 19,80 (2' a 6'. das 1 Ih às 18h), RS 25,90 (2" a 5\
depois das I8h) e RS 31,50 (6*. depois das I8h, sáb., e
dom).
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pilotagem
velocidade

Brincadeiras antigas, como amarelinha e corda, nem sempre fazem a cabeça
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da meninada de hoje. Elas querem é
ação. Por isso, uma opção de lazer para
as crianças é o Top Kart Indoor, no
Nova América Outlet Shopping. O kartódromo tem uma pista coberta de 300
metros, que comporta 10 carros por
bateria. As provas são coordenadas por
um diretor e fiscais, e as regras, ensinadas antes da largada. Para participar,
basta ter mais de 12 anos e, de preferência, fazer reserva, pois o point costuma
ficar lotado. As corridas duram 20 minutos e a velocidade média dos carros é
de 60 quilômetros por hora. Em outubro, os sócios do Clube JB e seus dependentes ganham 15% de desconto — nos
—
pagamentos em dinheiro ou cheque
sobre o total de corridas. Que tal um
desafio entre pais e filhos?
? Top Kart Indoor — Nova América Outlet Shopping, Av.
Automóvel Clube, 126/88, Del Castilho (583-1017). 2" a 6% das
I5h à meia-noite, sáb. e dom., das lOh à meia-noite. Hora de
pista: RS25 (2* a 6", das I5hàs 18h), e RS 35 (2*a 6*. das I8h à
meia-noite e sáb. e dom.).

Top karts IO carros por batorla o voloeidado mMIa
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ro (463-1153) Travessa Vereador Vilas Boas. 26.
salas 111/113. Beco do Mascote. Angra dos
Reis (0243-65 4046)
> Desconto de 20% para pagamentos à vista nos
exames
MONLAB • PATOLOGIA CLINICA Rua Carlos Vas
concelos. 1 55. lojas 204/205. Ti|uca. Rio de Janei
ro(264-1787/248-2554)
v/Desconto de 20% para pagamentos á vista ou
com cartáo de crédito
LAVANDERIA
LAUDROMAT - Avenida Princesa Isabel. 254. loja C.
Leme. Rio de Janeiro (275-6989)
Desconto de 10% à visla no serviço completo
(lavagem, secagem e atendente)
LAV & LEV - Rua Buarque de Macedo. 43. loja B.
Flamengo. Rio de Janeiro (285-4697)
Desconto de 10% sobre os serviços, para paga
mentos á vista
LAVANDERIA E TINTURARIA ULTRA MODERNA
Rua Dona Romana. 95. loja A. Grajaú. Rio de
Janeiro (261-3782)
Desconto de 10% em qualquer serviço (lavagem a seco. tingimento. cortinas e tapetes) Entrega a domicilio
LIVRARIA
COLINA LIVRARIA Rua C upertino Durão. 219. loja
I. Leblon. Rio de Janeiro (274-7847)
y/Desconto de 1 5% em livros importados e 10% em
livros nacionais, para pagamentos á vista ou com
cartão de crédito Encomendas por telefone
EDITORA E LIVRARIA FORENSE UNIVERSITÁRIA
Rua Sá Freire. 25. São Cristovão. Rio de Janeiro
(580 0776) Largo de São Francisco. 20. Cen
tro. São Paulo (011/604-2005/604-0396)
t> Desconto de 10% sobre todos os livros, para
pagamentos à vista ou com cartão de crédito
ELF0S Rua Ubaldino do Amaral. 90 lojas D e E.
Centro. Rio de Janeiro (224 0397)
Desconto de 10% sobre todos os livros, inclusi
ve importados, para pagamentos á vista ou com
cartáo de crédito
Rua México. 98. loja B. Centro.
LIVRARIA AGIR
Rio de Janeiro (240-0881) Rua dos Inválidos.
1 98. Centro. Rio de Janeiro (221 -6424)
Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito
LIVRARIA BUK - Estrada do Galeáo. 2 925. lojas B e
C. Ilha do Governador. Rio de Janeiro (3935577).
,/Desconto de 10% para pagamentos á vista
Rua da
UVRARIA CULTURAL DA GUANABARA
Assembléia. 10. loja 10 G. Centro. Rio de Janeiro
(531-1790/531-2199)
^/Desconto de 10% para pagamentos á vista Compras poderão ser feitas por telefone Entregas so
mente no Centro do Rio de Janeiro
UVRARIA FEIRA DO UVRO Rua André Cavalcanti.
30. loja B. Centro. Rio de Janeiro (224 0895)
^Desconto de 20% em todas as edições, para
pagamentos à vista ou com cartão de crédito
Rua
UVRARIA POROROCA - Livros Esotéricos
Visconde de Pirajá. 540. sobreloja 309. Ipanema.
Rio de Janeiro (274-4343)
Desconto de 10% sobre todos os livros, para
pagamentos á vista
UVRARIA SHASTRA (Esotérica) - Rua do Ouvidor.
130. loja 207, 2o piso. Centro. Rio de Janeiro
(507-2186)
^Desconto de 15% para livros importados e 10%
para livros nacionais, para pagamentos à vista
Aceita cartão
Rua Lauro Müller. 116. loja
UVRARIA S0DILER
101. Rio Sul. Botafogo. Rio de Janeiro (541
1395) Avenida Ayrton Senna. 3 000. loja 2 017.
Via Parque Shopping. Barra da Tijuca. Rio de Ja
neiro (385 0300) Avenida das Américas. 4 666.
loja 230 B. Barra Shopping. Barra da Tijuca. Rio
de Janeiro (431 9054) Praça Senador Salgado
Filho. s/n°. Aeroporto Santos Dumont. Castelo.
Rio de Janeiro (220-0577) Rua São José. 35. loja
20

V. Terminal Rodoviário Menezes Cortes
Centro.
Rio de Janeiro (533 7553) Avenida Vinte de Ja
netro. s/n°. Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro. Ilha do Governador. Rio de Janeiro (398
3227) Avenida Dr Chucri Zaidan. 902. loja 121A. Piso T. Shopping Market Place. Vila Santa
Gertrudes. São Paulo (011/531 7969) Aeroporto
Internacional de Guararapes. lojas 103 e 109. Ibu
ra. Recife (081/326 0883) Rua Padre Carapucei
ro. 777, loja BV. 059.060. Shopping Center Re
cife. Boa Viagem. Recife (081/326-9364)
^ Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito na compra de livros nacio
nais e importados e desconto de 5% para produtos
já em promoção
UVRARIAS CURIÓ - Rua Nova Jerusalém. 345 (matriz). Bonsucesso. Rio de Janeiro (270 4741 /270
4596) Rua Uruguaiana.10. loja D. Centro Rio de
Janeiro (221 9195) Rua Conde de Bonfim. 425.
Tijuca. Rio de Janeiro (278 3554) Avenida Su
burbana. 5 474. loja 514-A. Todos os Santos. Rio
de Janeiro (594-7042) Estrada do Portela. 222.
loja 213/214. Madureira Shopping Rio. Madu
reira. Rio de Janeiro (488 1479) Avenida das
Américas. 4 666. loja 1 22 B. BarraShopping. Barra
da Tijuca. Rio de Janeiro (325-7995) Estrada da
Gávea. 899. loja 118 A/B. São Conrado Fashion
Mall. São Conrado. Rio de Janeiro (322 4913)
Avenida Nossa Senhora de Copacabana. 906. loja
A. Copacabana. Rio de Janeiro (235 0145) Rua
Visconde de Pirajá. 187. loja C e D. Ipanema.
Rio de Janeiro (287-7316) Rua Doze. 300 lojas
15/16 Pavimento Inferior. Vila Santa Cecília. Volta
Redonda (0243/43 1006) Rua Conselheiro Crispiniano.401. Centro. São Paulo (011/222 1948)
Rua Benjamin Constant. 162 Centro. São Paulo
(011/604 0312) Avenida Aricanduva. 5 555. loja
224. Vila Matilde São Paulo (011/911 3313)
Avenida Afonso Pena. 1 707. Centro. Belo Hori
zonte (031/222 6774) V Cristiano Machado. 400.
lojas 239/240. Minas Shopping Cidade Nova
(031/4261101) Avenida Presidente Carlos Luz.
3 001 lojas 3 055/57. Pampulha Del Rey (031/
415 6026) Rua Nove. 1 855 loja 149. Setor Oeste. Bouganville. Goiás. GO (062/281 11 83) Ave
nida Jamel Cecílio 3 300. loja P 29. Flamboyant.
Jardim Goiás. Goiás (062/ 281 1849) Avenida
Afonso Pena. 4 909. loja 608. Santa Fé.Campo
Grande(067/725 1283)
v/Desconto de 10% para pagamentos á vista ou
com cartáo de crédito Compra por telefone valendo o desconto Entrega a domicilio gratuita O des
conto nâo é cumulativo com outras promoções
LOCADORA DE LIVROS
ALUGUE E LEIA LOCADORA DE LIVROS - Estrada de
Jacarepaguá. 7094. Jacarepaguá. Rio de Janeiro
(447 3278)
Desconto de 1 5% na mensalidade e isenção de
matricula
BARRA B00KS Avenida Olegário Maciel. 460. sala
302. Barra da Tijuca. Rio de Janeiro (493 9313)
O Desconto de 25% na mensalidade para assi
nantes aposentados e 1 5% para os demais, além da
inscrição gratuita Assinante que trouxer mais uma
pessoa tem 50% de desconto na mensalidade seguinte Desconto de 25% no carnè pesquisa Re
servas por telefone e pagamentos á vista
B00KS LOCADORA DE LIVROS Rua Visconde de
Inhaúma.1 34. grupo 1 427. Centro. Rio de Janeiro
(263 1739)
Desconto de 50% na Ia mensalidade. 10% nas
demais e inscrição gratuita Entrega à domicilio,
sendo que no centro esta entrega é gratuita Assi
nante que trouxer mais uma pessoa tem 50% na
mensalidade seguinte Pagamentos à vista
Rua Oliveira. 08. sala
HISTORIAS & ESTÓRIAS
202. Méier, Rio de Janeiro (591 2969)
Desconto de 100% na inscricão e 10% nas
mensalidades Atendimento á domicilio em todo
Grande Rio
UVRARIA LER É VIVER Avenida Rio Branco. 1 73.
sala 303. Centro. Rio de Janeiro (232-9446)
Desconto de 10% nas mensalidades e no caso
de pagamentos até o vencimento o assinante receberá mais 10% Desconto de 50% na taxa de inseri
ção. catálogo gratuito e o assinante que levar mais
uma pessoa, receberá um desconto de 10% na
mensalidade seguinte

TACHELES L0CAD0R DE LIVROS Rua Marquês de
São Vicente. 124. loja 106. Gávea. Rio de Janeiro
(239 6693)
C> Desconto de 20% na 1 •* mensalidade e 10% nas
demais Além disso, isenção de matricula O des
conto só é válido para pagamentos à vista
VC RIO BEST SELLERS - Avenida Mello Matos, 54
Tijuca. Rio de Janeiro (284 4023)
v' Desconto de 15% nas mensalidades Assinante
que trouxer mais uma pessoa, terá 100% na mensa
lidade seguinte Isenção de matricula e entrega a
domicilio
VIVER LENDO LOCADORA DE UVROS - Rua Conde
de Bonfim. 99. sala 410. Tijuca. Rio de Janeiro
(284 4377)
v'Desconto de 15% nas mensalidades Isenção de
matricula Entrega a domicilio
LOJA ES0TERICA
SANANDA - Rua Barão de Mesquita. 280 105.
Tijuca Off Shopping. Rio de janeiro (284-3080)
D> Desconto de 1 5% para pagamento á vista
MODA FEMININA
CACAU DIAS Rua Visconde de Pirajá. 550. sobre
loja 222. Ipanema. Rio de Janeiro (294-6018)
Desconto de 20% para pagamentos à vista ou
1 5% com cartáo de crédito
CLAUDIA SIMÕES - Rua Ataulfo de Paiva. 765. loja
A. Leblon. Rio de Janeiro (239 3091) Rua Lauro
Muller. 116. loja 301. Botafogo. Rio de Janeiro
(542 7647) Rua Visconde de Pirajá. 476. loja
C. Ipanema. Rio de Janeiro (239 6899) Estrada
da Gávea. 889. loja 216. São Conrado. Rio de
Janeiro (322-2240)
^Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito
FLUSH Rua Visconde de Pirajá. 580. 204 Ipane
ma. Rio de Janeiro (259 7841)
C> Desconto de 10% sobre a nota final, para paga
mentos á vista O desconto não é válido para os
produtos em promoção
Travessa Irene. 9. Centro. Nova Iguaçu
KAK0S
(767-7089)
N Desconto de 10% sobre todos os produtos, para
pagamentos á vista ou com cartáo de crédito
Rua Visconde de Pirajá. 547. loja 107,
REGALI
Ipanema. Rio de Janeiro (294-5944)
Desconto de 10% para pagamentos à vista e 5%
com cartão de crédito
SMASH - Rua Visconde de Pirajá, 550 loja F e G
Ipanema. Rio de Janeiro (239 0047) Avenida das
Américas. 4 666. loja 203. A. BarraShopping. Barra
da Tijuca. Rio de Janeiro (325 8037) Rua Lauro
Muller. 11 6. loja 301. cobertura 07 07 A. Rio Sul.
Botafogo. Rio de Janeiro (541 0495)
^/Desconto de 10% para pagamentos á vista
socco - Rua Marquês de São Vicente. 52. loja 110
Gávea. Rio de Janeiro (511 -1492) Rua Visconde
de Pirajá. 351. loja 110. Ipanema. Rio de Janeiro
(267-2988) Rua Lauro Muller. 11 6. loja 301 C22.
Botafogo. Rio de Janeiro (541 -0695) Estrada da
Gávea. 899 loja 214. parte C. 2" piso. São Conra
do. Rio de Janeiro (322-0616)
O Desconto de 10% para pagamentos á vista com
cheque ou dinheiro
THE SHIRT ST0RE Avenida Ayrton Senna 3000,
loja 1007, Via Parque Shopping. Barra da Tijuca.
Rio de Janeiro (385 0306)
N Desconto de 10% na compra de qualquer mercadoria para pagamentos á vista De brinde 1 baton
MODA INFANTIL
BASIX Avenida Ayrton Senna. 3000. loja 1127.
Barra da Tijuca. Rio de Janeiro (385 0427/385
0307)
yDesconto de 15% sobre os produtos e uma lapi
seira como brinde, para pagamentos á vista ou com
cartão de crédito
B00LAB0CK Avenida General S»veriano. 97. loja
153. Botafogo. Rio de Janeiro (2^s 2391) Avem
da das Américas. 4666. loja 120. Barra da Tijuca.
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Rio de Janeiro (325-4899)
Desconto de 10% para pagamentos à vista
BUÉ - Rua Lauro Muller. 116. loja 201-B. Rio Sul.
Botafogo. Rio de Janeiro (451 -8341) Rua Maranhão. 1123. Funcionários. Belo Horizonte. Minas
Gerais (225-6128) Estrada BR 040. KM 447. loja
NL15. Belvedere. Belo Horizonte. Minas Gerais
(225 6566) Avenida Cristóvão Colombo. 267.
Funcionários. Belo Horizonte. Minas Gerais (2256591) Avenida Cristiano Machado. 4 000. loja
252/253. Belo Horizonte. Minas Gerais (2256128)
^Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito
CORRE - CORRE - Rua General Severiano. 97. loja
92. Botafogo. Rio de Janeiro (295-6233) Rodo
via Presidente Dutra. 4200. loja 229. Centro. São
João de Meriti (752 -3229/752-3029)
t> Desconto de 10% para pagamentos à vista
Avenida das Américas. 4666. loja 239. A.
KICX
Barra Shopping, Rio de Janeiro (431 9138) Rua
Lauro Muller. 116. loja 401. Botafogo. Shopping
Rio Sul.Rio de Janeiro (275-4883) Estrada da Gávea. 899. loja 11 3. São Conrado Fashion Mall. Rio
de Janeiro (322-5332)
!> Desconto de 10% para pagamentos à vista
KILZE INFANTIL Travessa Irene. 46. Centro. Nova
Iguaçu(767-1100)
t> Desconto de 10% na nota final, para pagamentos à vista ou com cartão de crédito
MY TEDDY BEAR Rua General Severiano. 97. loja
200. Shopping Rio Off Price. Botafogo. Rio de
Janeiro (295-0483)
I> Desconto de 10% sobre a nota final para pagamentos à vista
PICCOU - Estrada da Gávea. 899. loja 113. parte L.
São Conrado.Rio de Janeiro (322-5992)
¦JDesconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito
PULA CORDA Avenida Nossa Senhora de Copaca
bana. 749. sala 603. Copacabana. Rio de Janeiro
(237 4999)
D* Desconto de 10% sobre os produtos, exceto em
promoção, para pagamentos à vista
MODA MASCULINA
STEWART - Estrada da Gávea. 899. loja 349. São
Conrado Fashion Mall. Rio de Janeiro (3220966) Avenida das Américas. 4666. loja 220. B.
Barra Shopping. Barra da Tijuca. Rio de Janeiro (325-4158) Rua Lauro Muller. 116. loja
301. Rio Sul. Botafogo. Rio de Janeiro (2752593) Rua Barão de Mesquita. 314. loja 109.
Tijuca Off Shopping. Tijuca. Rio de Janeiro (2042031) Teresópolis Várzea Shopping, loja 32 (6431762)
O Desconto de 5% além do habitual desconto
concedido, para pagamentos à vista
U 2-YOU T00 - Rua do Ouvidor. 161. loja 103.
Centro. Rio de Janeiro (232-3898).Rua Lauro
Muller. 116. loja 401. parte D 51. Botafogo. Rio de
Janeiro (542-1896). Rua Lauro Muller. 116.loja
101. parte A. 16 A. Botafogo. Rio de Janeiro
(541 -1194) Avenida das Américas. 4666. loja 202
B. Barra da Tijuca. Rio de Janeiro (325-5963)
O Desconto de 10% para pagamentos à vista
MODA UNISSEX
A FAVORITA - Avenida Gomes Freire. 205. Loja.
Centro, Rio de Janeiro (232-7470/242-7682).
O Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito
Rua Visconde de Pirajá. 580. loja 308.
GR00VE
Ipanema (512 3830)
^Desconto de 10% sobre todos os produtos, para
pagamentos à vista ou com cartão de crédito.
MARCA MAIOR - Rua Djalma Ulrich. 163. loja D.
Copacabana. Rio de Janeiro (287-1448).
C> Desconto de 10% para pagamentos á vista
MODA PRAIA
BUM BUM BIQUÍNIS - Avenida Ayrton Senna.

^i

2541. loja 5. Barra da Tijuca. Rio de Janeiro (325271 5/325-2020). Avenida das Américas. 4666. loja 106. Barra Shopping. Barra da Tijuca. Rio
de Janeiro (325-8748). Rua Lauro Muller. 116.
loja 401. parte D-54. Shopping Rio Sul. Botafogo.
Rio de Janeiro (295-6293). Rua Vinícius de Moraes. 1 30. sala 301. Ipanema. Rio de Janeiro (521 1229)
I> Desconto de 10% para pagamentos à vista. Na
loja da Avenida Ayrton Senna. bikinis sob medida.
M0AY BEACH AND GYM - Rua Soares da Costa. 53.
loja A. Tijuca. Rio de Janeiro (204-0431). Representante das marcas Ohum e Mowaa.
> Desconto de 10% para pagamentos à vista
RI0MAR - Rua Lauro Muller. 116. loja 401. parte D
32 A. Shopping Rio Sul. Botafogo. Rio de Janeiro
(275-7986)
t> Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito, exceto nos produtos em
promoção
MOTO
NATUREZA MOTOS - Rua Artur Bernardes. 58 A.
Catete. Rio de Janeiro (205-9045/205-3783).
^/Desconto de 10% sobre qualquer serviço, para
pagamentos à vista ou com cartão de crédito.
NATAÇÃO
ESTILO - ESCOLA DE NATAÇÃO - Rua Pereira de
Siqueira. 53. Tijuca. Rio de Janeiro.(284-8440/
284 - 3790). Estrada da Barra da Tijuca. 426.
Barra. Rio de Janeiro (493-9058/493-5372). Rua
Doutor Sá Earp. 315. Centro. Petrópolis. (0242 /
43 0260)
t> Desconto de 10% sobre as mensalidades, para
pagamentos à vista e para alunos novos
0TICA
FOTO ÚTICA GLOBAL Rua 7 de Setembro. 98. sala
303. Centro. Rio de Janeiro (252-8739/221 6304)
^Desconto de 30% a 50% sobre o preço de qualquer outra ótica, em óculos, revelação e material
fotográfico. Faça sua forma de pagamento
ÚTICA BELA IMAGEM - Avenida Lobo Júnior. 1450.
sobreloja. Penha. Rio de Janeiro (280-231 3)
> Desconto de 20% sobre todos os produtos para
pagamentos à vista e 10% com cartão de crédito.
ÓTICA TRÊS SETE ZERO - Rua Conde de Bonfim.
370. loja 02. Tijuca. Rio de Janeiro (254-6989).
^/Desconto de 1 5% para pagamentos à vista e 10%
com cartão de crédito.
ÓTICAS DIMENSÃO Praça Saens Pena. 1 7. Tijuca.
Rio de Janeiro (284-81 25). Rua Maria Freitas. 67.
Madureira. Rio de Janeiro (450-2705). Rua Oliveira. 08. loja C. Méier. Rio de Janeiro (5945227). Avenida Copacabana. 1066. loja B. Copacabana. Rio de Janeiro (267-2947) Avenida Braz
de Pina. 88. Penha. Rio de Janeiro (230-6024)
^Desconto de 1 5% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito, exceto em promoção.
ÓTICAS DO POVO - Rua Santa Luzia. 651. 8o andar.
Castelo. Rio de Janeiro (262-7246) Rua do Rosário. 158 loja. Centro. Rio de Janeiro (222-4974)
Rua Santa Luzia. 651. 8o andar. Centro. Rio de
Janeiro (262-7246) Rua Ministro Tavares de Lira.
65. loja A. Catete. Rio de Janeiro (205-6359). Rua
Belford Roxo. 161. loja A. Copacabana. Rio de
Janeiro (542-5298) Avenida Nossa Senhora de
Copacabana. 1 063. Copacabana. Rio de Janeiro
(521-0545). Rua Visconde de Pirajá. 121. loja A.
Ipanema. Rio de Janeiro (521 -0066). Rua Conde
de Bonfim. 303. Tijuca. Rio de Janeiro (26481 68). Rua Dias da Cruz. 303. loja B. Méier. Rio de
Janeiro (593 2248). Rua Almerinda Freitas. 41.
loja A. Madureira. Rio de Janeiro (359-6999) Rua
Maria de Freitas. 58. Madureira. Rio de Janeiro
Vasconcelos.
(359-0799) Avenida Cônego de
161. Bangu. Rio de Janeiro (331 -6181) Rua Cardoso de Moraes. 25. Bonsucesso. Rio de Janeiro
(280-3290) Praça do Pacificador. 25. loja J. Centro. Duque de Caxias (771 -6338) Avenida Governador Amaral Peixoto. 460. Centro. Nova Iguaçu

(767-2980). Rua Nicarágua. 370. loja A. Penha.
Rio de Janeiro (260-7547) Rua Antônio Teles de
Menezes. 23. Centro. São João de Meriti (7560901) Rua Viúva Dantas. 35. loja A. Campo Grande. Rio de Janeiro (413-3182). Rua Nelson Cardoso. 1.285. loja B. Taquara. Rio de Janeiro (4233356). Avenida Amaral Peixoto. 329. Centro. Volta
Redonda (0243/ 42-51 54). Avenida Joaquim Leite. 429. Centro. Barra Mansa (0243/22-3857).
Avenida Sete de Setembro. 432. Campos. RJ
(0247/23-3150). Praça Demerval B. Moreira. 48.
Centro. Friburgo (0245/22-9019) Avenida Jerônimo Monteiro. 153. Centro. Vila Velha. ES (027/
329-0117). Rua Sete çje Setembro. 99. loja 103.
Vitória. ES (027/222-5890). Rua Professor Baltazar. 72. Centro. Vitória. ES (027/222-8115). Avenida Expedito Garcia. 80 - B. Cariacica. Campo
Grande. ES (027/336-3311).
^/Desconto de 30% para pagamentos á vista e 20%
para pagamento a prazo, exceto em produtos em
promoção.
ÓTICA LANNA - Avenida Ministro Edgard Romero.
46. 202. Madureira. Rio de Janeiro.(450-2525).
^Desconto de 1 5% na compra de óculos, armação
de lentes de contato, para pagamentos em dinheiro
ou cheque. Como brinde, um suporte para óculos
P.V. ÓTICA - Avenida Presidente Vargas. 590. grupo
1.904. Centro. Rio de Janeiro (253-5246/2638713).
> Desconto de 30% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito e 5% a prazo em até cinco
vezes.
SPY CENTRO 0CULAR - Avenida Ayrton Senna.
2150. bloco E. 214. Barra. Rio de Janeiro (431 1550)
^/Desconto de 1 5% na compra de óculos, armação
e lentes de contato, para pagamentos á vista Como
brinde, um suporte para óculos
VIRGÍNIA ÓTICA - Avenida Franklin Roosevelt. 126.
sala 608. Castelo. Rio de Janeiro (532-5951 /973
2481).
t> Desconto de 15% para pagamentos à vista e
10% com cartão de crédito O exame de vista é
gratuito
PAPELARIA
Rua General Venâncio Flores.
BETO PAPELARIA
481. loja C. Leblon. Rio de Janeiro (294 4247)
[> Desconto de 20% nos artigos de papelaria
CASA. PAPEL E CIA - Avenida Ataulfo de Paiva 566.
loja 101. Leblon. Rio de Janeiro (259 1 568)
^/Desconto de 10% para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito
Rua Voluntários da
G.M.L. GALERIA MODERNA
Pátria. 230. loja A. Botafogo. Rio de Janeiro (2262944).
[> Desconto de 10% para pagamentos á vista
PAPEL LIMÃO - Rua Humaitá. 71. loja D. Botafogo.
Rio de Janeiro (246-8376)
[> Desconto de 10% para pagamentos à vista
PAPELARIA UNlAO - Rua do Ouvidor. 77. Centro.
Rio de Janeiro (221 -7557).
^Desconto de 10% para pagamentos à vista Entrega a domicilio.
PERFUMARIA E COSMÉTICO
ADESS0 - Rua Marques de São Vicente. 52. loja
314. Shopping da Gávea. Gávea. Rio de Janeiro
(239-4340)
^/Desconto de 10% sobre todos os produtos, para
pagamentos à vista ou com cartão de crédito Na
compra de três produtos da linha Tsar. ganha uma
bolsa de viagem.
ÁGUA DE CHEIRO - Avenida Ayrton Senna. 3 000.
loja 2060. Shopping Via Parque. Barra da Tijuca
(385-0260)
^/Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito
CHL0R0PHYLLA - Avenida Suburbana. 5 474. loja
101. piso S. Norte Shopping. Todos os Santos. Rio
de Janeiro (289-9544) Rua Lauro Müller. 116.
lojas 201/301. Rio Sul. Botafogo.Rio de Janeiro
(542-9899)
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Quando o dia está agitado e a garotada em
polvorosa, não há nada melhor para acalmar os
ânimos do que um delicioso sorvete. Essa regra
vale para muito adulto também. Se for consumido num ambiente agradável e aconchegante,
melhor ainda. Pensando nisso, a sorveteria
Maxmix, uma confortável loja na Siqueira Campos, em Copacabana, oferece, durante todo o
mês de outubro, uma oferta imperdivel para os
sócios do Clube JB: 15% de desconto na compra
de qualquer sorvete do seu variado bufê, nos
pagamentos á vista ou em cartão de crédito. A
casa vende sorvete a quilo, mais uma vantagem
na hora de controlar o ímpeto da criançada.
Para pais e filhos babarem juntos, aqui vai uma
lista dos sabores mais disputados da loja: brigadeiro, chocolate clássico, chantilly com morango, creme com passas ao rum e quindão (R$ 1,40
cada lOOg). Além destes, a Maxmix oferece muito mais. Que tal provar você mesmo ou oferecer
para a sua trupe os sabores doce-de-leite ou
cereja?
? Maxmix — Rua Siqueira Campos, 12, loja A, Copacabana
(256-2769). 2* a dom., das I Ih ás 24h.

^/Desconto de 5% para pagamentos á vista. Encomenda por telefone e entrega a domicilio nas áreas
próximas às lojas.
CLARITY - Estrada do Portela. 222. loja 214. Madureira. Rio de Janeiro (488-1243).
Desconto de 10% para pagamentos à vista.
COCO BRASIL - Estrada de Jacarepaguá. 7655. sala
413. Unicenter. Jacarepaguá (447-3216/4473138)
Desconto de 20% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito, em toda a linha capilar,
facial e corporal e ainda na linha praia.Qleos de
bronzear, óleo de coco e protetor solar para os
cabelos.
DEEP - Avenida das Américas. 4.666. loja 102 - A.
Barra Shopping. Barra da Tijuca. Rio de Janeiro
(325 - 0395)
Desconto de 10% para pagamentos à vista e 5%
com cartão de crédito, exceto nas mercadorias já
em ptomoçáo.
JUU & BURK PERFUMES - Rua Barão de Mesquita.
280. loja 102. galeria 2. Tijuca Off Shopping. Tijuca. Rio de Janeiro (254-4520).
Desconto de 10% para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito
MIANA PERFUMES - Avenida Rio Branco. 156. loja
16. Shopping Avenida Central. Centro. Rio de Janeiro (262-4926).
Desconto de 10% para pagamentos à vista.
NIRVANA - Avenida Nossa Senhora de Copacabana. 956. loja A. Copacabana. Rio de Janeiro (521 6545).
Desconto de 15% para pagamentos à vista ou
corfi cartão de crédito.
TRATAMENTO DOS PÉS
SPÉ, 0 SPA do pé - Largo do Machado. 8. loja F.
Galeria Visconde. Catete. Rio de Janeiro (2856468) Avenida Ataulfo de Paiva. 1.079. loja 208.
Vitrine do Leblon. Leblon. Rio de Janeiro (5112583) Rua Barata Ribeiro. 370. loja 228. Copacabana. Rio de Janeiro (256-0161/255-9700). Rua
Conde de Bonfim. 344. sobreloja 218. Tijuca. Rio
de Janeiro (254-1204). Avenida Olegário Maciel.
260. sala 205. Barra da Tijuca. Rio de Janeiro
(493-6519) Avenida Ministro Edgar Romero. 81.
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loja 20. Madureira. Rio de Janeiro (450-1565).
Avenida Giovanni Gronchi. 5819. piso 2. loja 319.
Shopping Jardim Sul. Morumbi. São Paulo (8444550). Rua Anlzio Teixeira. 161. loja 14. Itagara.
Salvador. Bahia (353-7700/353-8800).
> Desconto de 10% em caso de tratamentos
completos, para pagamentos à vista.
PIZZARIA
PIZZA INN - Avenida Vieira Souto. 236. Ipanema.
Rio de Janeiro (521-9116). Avenida Ataulfo de
Paiva. 1235. Leblon. Rio de Janeiro (294-0047).
> Desconto de 10% para pagamentos à vista
PIZZA GUZZ0 - Rua Almirante Alexandrino. 256.
Santa Teresa. Rio de Janeiro (242-2606).
^/Desconto de 10% na pizza, para pagamentos á
vista e 5% com cartão de crédito ou com tickets.
PIZZARIA KAM0RRA - Rua Maria Luiza Pitanga. 45.
loja E. Barra da Tijuca. Rio de Janeiro (493-3032).
t> Desconto de 10% na pizza Entrega a domicilio
na Barra da Tijuca e em São Conrado todos os dias
db ano até às 24:00h. Aceita-se todos os tíquets.
PRESENTE
PAK PRESENTES - Rua Gonçalves Dias. 56. loja F
(232-6819). loja R (242-6874). Centro. Rio de
Janeiro. Rua do Ouvidor. 130 lojas E/F. Centro.
Rio de Janeiro (252-4974).
Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
para pagamentos em trés vezes sem juros.
PERS0NAUTY PRESENTES - Rua Visconde de Pirajá. 414. loja 106. Ipanema. Rio de Janeiro (5218909/227-1786)
Desconto de 10% para pagamentos à vista e 5%
com cartão de crédito.
SILVIA RIO PRESENTES - Travessa Mariano de
Moura. 77. loja 2. Centro. Nova Iguaçu (7675>'74).
^Desconto de 10% sobre todos os produtos, para
pagamentos à vista ou com cartão de crédito.
PRODUTO NATURAL
AMIGOS D0 TRIGO - Rua das Laranjeiras. 462. loja
7. Laranjeiras. Rio de Janeiro (225-5590).

> Desconto de 10% sobre a nota final, para pagamentos à vista.

PRODUTORA
STUDI0 PRODUTORA Rua Senador Vergueiro. 45.
loja 10. Flamengo. Rio de Janeiro (205-3397/
285-6954).
^Desconto de 15% para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito, nas gravações em vídeo de
eventos, telecinagem de filme super 8 e slides,
edição de fita em vídeo, dublagem e legendagem de filmes.

PROGRAMAÇÃO VISUAL
TYPE GRAPHIC - Rua Corrêa Dutra. 149. sala 202.
Catete. Rio de Janeiro (205-6188).
> Desconto de 15% sobre todos os serviços, para
pagamentos á vista.
RECREAÇÃO
Avenida Ayrton
BARRA RACING KART INDOOR
Senna. 2150. Barra. Rio de Janeiro (430 - 8333/
430 - 8334/430 - 8335).
O Desconto de 10% para pagamentos à vista
BWANA PARK - Estrada da Pedra. 2728. Santa Cruz.
Rio de Janeiro (395-1321/395-3654)
Desconto de 10% no ingresso para pagamentos
à vista.
FAZENDA ALEGRIA - Estrada Antônio Barbosa. 12.
Vargem Pequena. Recreio. Rio de Janeiro (4421991/442-1992)
Desconto de 10% no ingresso.

REPRESENTAÇÃO
UDRAM - ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO - Praça
Tiradentes. número 10. sala 2.505. Centro. Rio de
Janeiro (252-2453/242-6968).
^Desconto de 20% nas atividades: declaração de
imposto de renda de pessoa física e jurídica, legalização de empresas, assessoria de departamento
pessoal e contabilidade em geral.
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ROUPA DE FESTA
MAISON NOHRA - Rua General Glicério. 115. Laranjeiras. Rio de Janeiro (285-7291). Avenida
Nossa Senhora de Copacabana. 75. A. Copacabana. Rio de Janeiro (275-9387).
Desconto de 15% sobre o atelier e aluguel de
roupas, para pagamentos à vista.
MUNDO TEATRAL - Rua Sara. 24. Santo Cristo. Rio
de Janeiro (263-3443). > Desconto de 10% sobre o a'uguel das fantasias, para pagamentos à
vista.
PRIMEIRA DAMA - Rua Aguiar. N° 11 -S/ loja 203.
Tijuca. Rio de Janeiro (254-0899).
Desconto de 15% sobre o atelier e aluguel de
roupas, para pagamentos à vista.
SÓ A RIGOR ALUGUEL DE ROUPAS - Avenida Nossa
Senhora de Copacabana.71. Copacabana. Rio de
Janeiro (275-4999). Rua Hadock Lobo. 458.Tijuca. Rio de Janeiro (264-0426). Rua Domingos
Lopes. 614. Madureira. Rio de Janeiro (3502898). Avenida Ayrton Senna. 3 000. loja 1.051.
Via Parque Shopping. Barra da Tijuca (385-0351).
Desconto de 10% para pagamentos à vista.
VIDA SECRETA - Rua Bulhões de Carvalho. 524.
casa 2. Copacabana. Rio de Janeiro (267-3648)
Desconto de 15% para aluguel de fantasias e
10% para confecção de fantasias infantil e adulto,
para pagamentos à vista.
SEGURANÇA
SeSWITCH SYSTEMS - (Sistemas Eletrônicos de
Alexandrina.
Rua
Santa
Residências).
para
gurança
144. casa. Rio Comprido. Rio de Janeiro (502. . ou
3716).
,
> Desconto de 10% para pagamentos à vista
com cartão de crédito.
SPA
SPA CABANAS AÇU - Estrada do Bonfim. 3501.
Corrêas. Petrópolis. Rio de Janeiro (983-5041)
> Desconto de 12% para pagamento parcelado
em 3 vezes iguais ou pagamentos à vista.
SPA LlGIA AZEVEDO - Hotel Marina Porto Búzios.
Area Especial 1 B Parte Shopping Center. Lotea-

repor

Se família que almoça e
janta junta permanece unida,
o restaurante Giraffas, no
Plaza Shopping, em Niterói,
é a solução ideal. Ele oferece
desde junk food até comida
caseira, passando por crepes
e sobremesas deliciosas. E o
melhor: este mês, o Giraffas
dá desconto de 15% sobre a
nota final para todos os associados do Clube JB, nos pagamentos à vista ou em cartão de crédito. Para a
criançada repor as energias,
que tal o apetitoso sanduíche
Brutus (pão de dois andares,
hambúrguer, queijo, ovo, bacon, presunto, salada e maionese, a R$ 2,95)? Outra boa
opção é o Galo de Briga (pão
de dois andares, peito de
frango, queijo, ovo, bacon,

mento. Armação dos Búzios. Rio de Janeiro, Hotel
Quintas do Porto (255-7672).
1 diária grátis,
JEm pacotes acima de 7 diárias.
cheque ou
crédito,
de
cartão
com
para pagamentos
espécie.
Km 330.
SPAVILL'ART - Rodovia Presidente Dutra.
ItaVilla-Forte
Fazenda
Hotel
Passos.
Engenheiro
256-2632/256-2735).
tiaia Rio de Janeiro.(021
à vista ou
,yDesconto de 10% para pagamentos
Sollo.
JB
Clube
do
com Cartão
TEATRO ADULTO
— Direção: Dácio
COMEÇARIA TUDO OUTRA VEZ
Malta — Teatro Ginástico. Avenida Graça Aranha.
187. Centro. Rio de Janeiro (220-8394) 4a às
1 5h: 5a\ 6a" e Dom. às 19h: Sáb às 21 h
t> Desconto de 20% sobre o preço do ingresso do
assinante e do acompanhante, para pagamentos à
vista.
- Dire
0 QUE TER A ACONTECIDO A BETTIDAVIS?
SiqueiRua
—
Arena.
de
Teatro
ção Sérgio Muniz
ra Campos. 143 — Sobreloja. Copacabana (2355348) 3a> e 4a' às 21 h
t> Desconto de 30% sobre o preço do ingresso do
assinante e do acompanhante, para pagamentos à
vista.
TEATROJOVEM
COM 0 RIO NA BARRIGA — Direção: Ernesto Pie
colo — Centro de Artes Calouste Gulbenkian. Rua
Benedito Hipólito. 1 25. Praça Onze. Rio de Janeiro
(232-1087) Sáb. e Dom às 19h.
D> Desconto de 20% sobre o preço do ingresso do
assinante, para pagamento à vista.
DIÁRIO DE UM ADOLESCENTE HIPOCONDRÍACO
—
Villa-Lobos.
Teatro
Berditchevsky
Direção: Sura
Avenida Princesa Isabel. 440. Copacabana. Rio de
Janeiro (275-6695). 6a' às 1 7h30.
O Desconto de 20% sobre o preço do ingresso do
assinante e acompanhante, para pagamentos à vista
TEATRO INFANTIL
— Direção Daniel
COISAS DO GATO DA VELHA
do
Lobo — Sala Fernanda Montenegro do Teatro

as

energias

salada e maionese, a R$
2,95). Além de sanduíches, o
Giraffas tem comidinha caseira, como o filé com fritas e
os grelhados de frango. Mas
o restaurante não esqueceu
do dilema que alguns pais
passam na mesa para convencer seus filhos a comer.
Por isso, incluiu em seu cardápio pizzas variadas, além
de crepes como a Bananildo
(recheio de banana, queijo,
canela e açúcar, a R$ 2,95) e
a de queijo com presunto
(R$ 2,95). Para completar a
felicidade da garotada, profiteroles e sorvetes para a sobremesa.
? Giraffas— Plaza Shopping, Rua 15
de novembro, 8, loja 281 (717-9191,
ramal 381). Dom. a 5*, das lOh às 22h.
6* e sáb. das lOh às 23h. O restaurante
aceita tiquetes-refeição.

Leblon. Rua Conde de Bernadotte. 26. loja 104.
Leblon. Rio de Janeiro (274-3536) Sáb. e Dom.
às17h.
[> Desconto de 30% sobre o preço do ingresso doà
assinante e do acompanhante, para pagamentos
vista.
OLIMPÍADAS BROTHERS — Direção Jorge Fernan
do — Casa de Cultura Laura Alvim. Avenida Vieira
Souto. 176. Ipanema. Rio de Janeiro (247-6946)
Sáb e Dom. às 1 7h.
t> Desconto de 20% sobre o preço do ingresso do
assinante, para pagamentos á vista.
III
PAXAPRAJA— Direção. Joyce Niskier— Espaço
do Teatro Villa-Lobos. Avenida Princesa Isabel.
440. Copacabana. Rio de Janeiro (275-6695)
Sáb. e Dom. às 17h
t> Desconto de 30% sobre o preço do ingresso do
assinante, para pagamentos à vista.
TERAPIA ALTERNATIVA
0 WAHA - Rua do Rosário. 151. 6o andar. Centro.
Rio de Janeiro (232-0680).
e 10% nos planos
^/Desconto de 10% nos serviços
de sócios.
PRÔ - SAÚDE - Acupuntura, laser, eletromagnetos
Avenida Princesa Isabel. 1 50. sala 1102. Leme. Rio
de Janeiro (542-9967).
O Desconto de 10% para pagamentos à vista.;
SAKURASHIATSU CENTER - Rua Visconde de PiraRio de Janeiro
jà. 487. sobreloja 201. Ipanema.
(512-5445).
[> Desconto de 20% sobre a sessão de massagem
terapêutica, para pagamentos à vista.^ Após dez
sessões pagas com desconto, uma sessão de shiatsu gratuita.
TRADUÇÃO
MANUAIS TRADUZIDOS - Rua Jardim Botânico.
700. 309. Jardim Botânico. Rio de Janeiro (5122279).
.
.
> Desconto de 10% sobre os serviços de traduçao
de manuais para câmera. celular, microondas, video. secretária eletrônica, etc. Para pagementos à
vista ou com cartão de crédito. Entrega a domicilio
sem custos adicionais.
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TRANSPORTADORA
GRANERO - Rua Luís Câmara. 150. Ramos. Rio de
Janeiro (260-8899).
O Desconto de 10% para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito
TURISMO
África tours
Avenida Rio Branco. 45. sala
1604, Centro. Rio de Janeiro (233-9301/2334752)
t> Desconto de 5% nas passagens aéreas nacio
nais e internacionais e para serviços e pacotes
terrestres nacionais ou internacionais Para as passagens aéreas o desconto é apenas para pagamentos á vista e para os demais o desconto é
válido para pagamentos com cartão de crédito
AMBEPTUR Avenida Rio Branco. 125. 16° andar.
Centro. Rio de Janeiro (221 -6165)
t» Desconto de 3% em pacotes turísticos, passagens e serviços para pagamentos à vista
CITTA turismo e transporte ¦ Rua Bolívar. 54.
sala 404 Copacabana. Rio de Janeiro (2562735)
Desconto de 10% sobre o aluguel de veículos
para passeios, viagens, excursões (local e interestadual) e eventos Serviços em Vans de luxo com
ar. som e motorista O desconto só é válido
para pagamentos à vista
C0MBAT PAINTBALL CLUB Praça T.radentes, 10.
sala 2504. Centro. Rio de Janeiro (224 4275/2423228)
Desconto de 10% para excursões com jogos de
paintball com todo equipamento incluso Primeiro
clube de Paintball do Brasil, em Araruama
ENTRE AMIGOS TURISMO Avenida Nossa Senho
ra de Copacabana. 40. sala 601. Leme. Rio de
Janeiro (542 8767)
t> Desconto de 10% sobre os serviços de Vans de
luxo. com motorista e sobre pacotes de viagem,
para pagamentos à vista
KAMEL TURISMO Rua Mariz e Barros. 821. Ti|uca.
Rio de Janeiro (284 4038)
t> Desconto de 4% em parte aérea e terrestre
(nacionais e internacionais) e 5% em pacotes, para
pagamentos à vista
SUPERTUR VIAGENS E TURÍSMO
Rua Sete de
Setembro. 98 salas 901/902. Centro. Rio de Janeiro (252 2175/242 4303)
t> Desconto de 5% em pacotes terrestres nacionais e internacionais e também em reservas de
carros e hotéis Desconto de 04% em passagens
aéreas fora de promoção e desconto adicional de
03% em passagens aéreas promocionais nacionais
e 02% para internacionais Também concederá
descontos especiais para grupos acima de 6 passa
geiros
VEICULO
AUTO EXPRESS — O Spá do seu Carro Rua Dois
de Maio. 594. Galpão. Engenho Novo. Rio de
Janeiro (423 1029)
> Desconto de 1 5% para pagamentos à vista nos
seguintes serviços Restauração de arranhões, higieni/ação e lavagem de interiores, personalização
de veículos e capacetes, reparo de vidro trincado.lavagem detalhada de veículos e outros
automecAnica JOMILA — Rua Pinheiro Guima
rães 58. Botafogo. Rio de Janeiro (286-7878/
286 7063)
yj Desconto de 10% em mão de obra e 5% em
peças Para pagamentos â vista ou com cartão de
crédito
BUTICAR SOM E MOTOR — Rua Siqueira Campos.
27). lojas A / B / C / D. Copacabana. Rio de
Janeiro (255 -6068/237 0723)
t> Desconto de 10% sobre qualquer serviço, para
pagamentos à vista ou cheque pré
DPASCH0AL — Avenida Brasil. 6179 A. Bonsucesso. Rio de Janeiro (270 2402/270-5022) Avenida Lobo Júnior. 1094. Penha. Rio de Janeiro
(290 0055/260 9891) Avenida Suburbana.
3136 Del Castilho. Rio de Janeiro (261 6858/
24

581-6189) Rua Francisco Real. 1095. Bangu. Rio
de Janeiro (331 -6063/332-3957) Avenida Engenheiro Hans Gaiser.126. Nova Friburgo (22-1893/
22-7075) Avenida Nilo Peçanha. 826. Nova Iguaçu. Rio de Janeiro (768-5858/767-1691). Rua
Romualdo Andreazzi. 33. Campinas. São -Paulo
(31 -8633/31 -8865) Avenida Francisco Junqueira.1071. Ribeirão Preto. São Paulo (625-2629/
635-5351). Rua Rio Bonito. 1700. São Paulo
(230-0175/230-0511) Shopping Center Norte.
São Paulo (298-4699) Avenida Princesa do Sul.
131 / 133. Varginha. Minas Gerais (214-1444/
214-1924) Rua Vereador Antônio Costa Rios.
268. Pouso Alegre. Minas Gerais (422-1600 /
422-1536)
Desconto de 30% nos serviços de balanceamento de rodas, alinhamento de direção e mão de
obra. além de um check-up grátis do veículo Desconto válido para pagamentos á vista
MASTER RIO AUTO MECÂNICA — Rua Santo Cristo. 61. Santo Cristo. Rio de Janeiro (518-1274/
518 3045).
Desconto de 20% sobre os serviços de eletricista. mecânica, lanternagem e pintura para pagamentos á vista Parcelamento para a compra de peças,
com valores superiores a RS 100.00 (cem reais)
TARGA ACESSÓRIOS — Avenida Henrique Vaiadares. 57. loja. Centro. Rio de Janeiro (252-3249)
Desconto de 10% sobre o valor da nota final,
para pagamentos à vista ou com cartão de crédito
Funciona também ãos sábados
LOCADORA DE VEÍCULOS
ACET0UR - TRANSPORTE E TURISMO — Rua da
Quitanda. 20/ 701.Centro. Rio de Janeiro (2211703)
Desconto de 10% sobre o aluguel de veículos
Serviços em Vans de luxo. com motorista Desconto de 20% sobre pacotes de viagem, para paga
mentos à vista Aceita cartão, mas o desconto não é
válido
AUTO RENT — Rua Voluntários da Pátria. 190. sala
1 020. Botafogo. Rio de Janeiro (286 8343)
t> Desconto de 5% no aluguel de carros popula
res. casamento e executivos com motorista e Topic
1 5 lugares com ar condicionado Oferece o dife
rencial de quilometragem livre, para pagamentos á
vista ou com cartão de crédito
G0LDEN CAR — Rua Ronald de Carvalho.1 54. Co
pacabana. Rio de Janeiro (275-4748)
,yDesconto de 10% na locação de veículos para
particular e empresa, para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito
RIO UM0USINE SERVICE — Hotel Copa D'Or. Rua
Figueiredo Magalhães.875. Copacabana. Rio de
Janeiro (235 6087/988-7340)
^/Desconto de 10% para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito
UNIDAS RENT A CAR — Rua Pedro Alves. 311.
Santo Cristo. Rio de Janeiro (233-2442/2334613) Avenida Princesa Isabel. 350. Copacabana.
Rio de Janeiro (275-8299/275 2896) Aeroporto
Santos Dumont. Castelo. Rio de Janeiro (2200477/240-9181) Aeroporto Internacional do Rio
de Janeiro (Galeão) Ilha do Governador. Rio de
Janeiro (398 3844)
^Desconto de 10% no aluguel de carros populares
e executivos com motorista, para pagamentos á
vista ou com cartão de crédito
VETERINARIA
ANIMAL SH0P - Rua Senador Vergueiro. 93. loja 9.
Flamengo. Rio de Janeiro (285-5338)
O Desconto de 10% para consultas, vacinas, banhos. tosas. cirurgias e transportes de animais, para
pagamentos à vista ou com cartão de crédito
CLINICA VETERINÁRIA MARIANA - Rua Dona Mariana. 229. Botafogo. Rio de Janeiro (226-6262)
> Desconto de 20% em Raio X. tosa. vacina,
banho, internações, remoções e consultas, também
a domicilio . Desconto de 10% em cirurgias
FUNDAÇAC FRANCISCO DE ASSIS • CANIS - Estrada dos Cabuis. 117. Pedra de Guaratiba. Rio de
Janeiro (395-2300)

Desconto de 20% nos tratamentos veterinários,
hospedagem e sepultamento.
PRONTO D0G VETERINÁRIA - Avenida Sernambetiba. 1.976. loja Q. Barra da Tijuca. Rio de Janeiro
(493-2922)
Desconto de 20% nos tratamentos médicos e
cirúrgicos, para pagamentos á vista.
VIAGEM
MEDICAL INTERNACIONAL CARD - Avenida Nilo
Peçanha. 50. sala 1211. Centro. Rio de Janeiro
(262-8660).
Desconto de 10% para viagens com período de
até 30 dias e 15% acima de 30 dias
LOCADORA DE VÍDE0-LASER
LASERSTORE - Rua Visconde de Pirajá. 330/222.
Ipanema. Rio de Janeiro (267-6897) Paço Imperial - Praça Quinze. 48. loja 3. Centro. Rio de
Janeiro (262-1767). Avenida das Américas. 3 555.
bloco 1. loja 221. Shopping Barra Square. Barra.
Rio de Janeiro (430-7078).
O Desconto de 20% no valor da inscrição e 10%
no valor da locação http://www.osbcenter com/
laserstore
LASER WORD - Avenida Visconde de Pirajá. 540.
sobreloja 207. Ipanema. Rio de Janeiro (2599406).
Desconto de 20% na inscrição e 12.5% na
locação e 5% sobre as vendas para pagamentos à
vista.
UP TO DATE - Avenida Ataulfo de Paiva. 566. sobreloja 215. Leblon. Rio de Janeiro.
Desconto de 10% sobre a inscrição, na locação
dos produtos e na compra de qualquer item. para
pagamentos à vista.
VÍDEO locadora
CULT M0VIES - Largo do Machado. 29. sobreloja
270. Catete. Rio de Janeiro (265 0882)
t> Desconto de 15% na locação de video e isen
cão de matricula Nos Cds. um desconto de 10%
nos planos de mensalidade e 50% na matricula
ELLA VIDEO • Rua São Francisco Xavier. 262. lojas 4
e 5. Tijuca. Rio de Janeiro (264-1055)
t> Desconto de 1 5% em locações de fitas, games e
filmagens Isenção de matricula
ENTREVtDEO LOCADORA DE CD. GAMES E FILMES
- Rua Dias da Cruz. 524. Méier. Rio de Janeiro
(591 9942)
> Desconto de 100% na inscricão e 20% na loca
cão
GAME MACHINE LOCADORA Rua Senador Soa
res. 20. Vila Isabel. Rio de Janeiro (238 8570)
E> Desconto de 10% em todas as locações, para
pagamentos á vista
IMAG0 SONNI - Rua Conde de Bonfim. 99. sala
410. Tijuca. Rio de Janeiro (284 4377)
O Desconto de 15% em todas as locações, isenção de matricula Entrega a domicilio
KIN0MANIA VIDE0L0CAD0RA Rua do Bispo. 36.
Rio Comprido. Rio de Janeiro (273 0698)
O Desconto de 1 5% sobre as locações, para paga
mentos á vista Na locação de duas fitas, o assinan
te ganha inteiramente grátis o aluguel de uma fita
do catálogo, sem a validade do desconto
M0VIE MARKET - Rua São Francisco Xavier 199.
Tijuca. Rio de Janeiro (228 1 767) Rua Conde dé
Bonfim. 31. Tijuca. Rio de Janeiro (248-3482)
Rua Conde de Bonfim. 425. lojas C e D. Tijuca. Rio
de Janeiro (571 -5887) Rua Conde de Bonfim.
61 5. lojas 101 e 103. Tijuca. Rio de Janeiro (571 8898) Rua Conde de Bonfim. 1 065. loja 101.
Usina. Rio de Janeiro (571-0749) Aberto iam
bém aos domingos Rua Pereira Nunes. 388. loja B.
Maracanã. Rio de Janeiro (567-3346). Avenida 28
de Setembro. 226. loja 101. Vila Isabel. Rio de
Janeiro (264-6236) Avenida Êrico Veríssimo. 821.
loja A. Barra da Tijuca. Rio de Janeiro (493 0076)
Aberto aos domingos e feriados Paes Mendonça,
loja 33. Barra da Tijuca. Rio de Janeiro (493
5035) Avenida Geremário Dantas. 299. loja A.
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Jacarepaguá. Rio de Janeiro (392-7852) Rua
Marquês de São Vicente. 75. I oja C. Gávea. Rio de
Janeiro (294-1745/294-6247) Rua da Assembléia. 10. loja 113. Centro. Rio de Janeiro (531
1807) Avenida Maestro Paulo e Silva. 400. loja
322. Shopping Ilha Plaza. Ilha do Governador. Rio
de Janeiro (463 2306) Rua das Laranjeiras. 21.
loja C. Laranjeiras. Rio de Janeiro (265-5299)
Rua Ana Barbosa. 47. loja D. Méier. Rio de Janeiro
(593-3477) Rua Cardoso de Morais. 477. loja C.
Bonsucesso. Rio de Janeiro (270 0571) Avenida
Getúlio Vargas. 1 347. Centro. Nilópolis (79121 34/791 -3449) Avenida Abílio Augusto Távora.
32. Nova Iguaçu. Rio de Janeiro (768-9248) Travessa Portugal. 54. loja 01. Teresópolis.Rio de Janeiro (742- 9985) Avenida John Kennedy.82. loja
19. Centro. Araruama Rua Rocha Carvalho. 1167.
Centro. Belford Roxo. Rio de Janeiro (761 -5738)
Rua Quito. 53. Penha
O Desconto de 20% nas fitas de catálogo de
segunda a sexta Isenção de matricula
recreio vídeo locadora - Avenida das Américas. 16 385. sala 203. Recreio. Rio de Janeiro
(437-6349)
> Desconto de 10% nas locações, para pagamentos á vista Isenção de matricula
VIDEOARTE LOCADORA Rua Senador Vergueiro.
45. loja 01. Flamengo. Rio de Janeiro (205-3397/
285-6954)
t> Desconto de 10% em qualquer locação (inclusive nas promoções) Isenção de matricula Entrega,
recolhe fitas e faz inscrição a domicilio (Zona Sul.
Tijuca. Centro e Zona Norte até o Méier)
VÍDEO BANK - Rua Visconde de Pirajá. 330. sobreloja 31 6. Ipanema. Rio de Janeiro (247-7996)
[> Desconto de 10% em todas as locações Isenção de matricula
SESSÃO DAS DEZ - Avenida das Américas. 2 300.
bloco B. sala 326. Barra da Tijuca. Rio de Janeiro
(325 1912)
t> Desconto de 20% nas locações, isenção de
matrícula Inscreve, entrega e recolhe a domicilio
Rua Barata Ribeiro. 370. loja C.
vídeo e cia
Copacabana. Rio de Janeiro (235-4144) Rua São
José. 35. loia E e F. Centro. Rio de Janeiro (2208122)
O Desconto de 10 % no carne de locação
w.c.m. vídeo clube Rua Baronesa. 764. sala 2.
Praça Seca. Jacarepaguá. Rio de Janeiro (4501201)
isenção
JDesconto de 10% em todas as locações,
matricula
de
BRASÍLIA
ALUGUEL DE ROUPAS
SEDAS E RENDAS — CRS. 509. Bloco B. Loja 33.
Asa Sul. Brasília (242-5863)
D> Desconto de 10% para pagamentos à vista
ARTIGO ESPORTIVO
CAMISA 10 — S.C.L.S. 202. Bloco B. Loja 4. Asa
Sul. Brasília.
t> Desconto de 20% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito, com exceção de promoções
AUTO ESCOLA
AUTO ESCOLA CENTRO OESTE — S C S. Quadra 2
Bloco C. Sala 125. Edifício São Paulo. Brasília
(322-1579/322-5626)
t> No ato da matricula com 10 aulas, grátis 2
aulas.
__
BAR E RESTAURANTE
COMIDA BRASILEIRA — S C.L.S. 302 A. Bloco B.
Loja 37. Asa Sul. Brasília (321 -5041).
D> Desconto de 10% sobre a nota final para pagamentos à vista
LA BECASSE — SCS. Quadra 2. Bloco C. 227.
Centro. Brasília (225-0213)
> Desconto de 10% sobre a nota final para pagamentos à vista

0 ABAJ0UR DA ADY — S.C.LS. 201. Bloco A. Loja
1. Asa Sul. Brasília (225-4483).
[> Desconto de 10% para pagamentos à vista.
RESTAURANTE ATALAIA — SCLN. 102. Bloco C.
Loja 49. Asa Norte. Brasília (224-1 278).
í> Desconto de 25% para pagamentos à vista e
20% em tíquets ou com cartão de crédito.
RESTAURANTE PIANTELLA — S.C.L.S. 202. Bloco
A. Loja 34. Asa Sul.Brasília (223-5034)
O Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
5% com cartão de crédito sobre a nota final
S0RRENT0 RESTAURANTE 24 HORAS — S.C.L.S.
302 - A. Bloco C. Loja 25. Brasília (225-9993).
O Desconto de 10% para os pratos a Ia carte para
pagamentos à vista ou com cartão de crédito. O
desconto não é válido para Self Service e Buffet de
caldos.
SQUINA GRILL — CLS 302. Bloco A. Loja 1 e 5. Asa
Sul. Brasília
t> Desconto de 10% sobre o almoço e 1 5% sobre
o jantar para pagamentos à vista.
TAMBAÚ RESTAURANTE E CH0PARIA -SCLN
102. Bloco C. Lojas 7 a 1 9. Brasília (225-231 6).
Desconto de 10% para pagamentos á vista ou
no cartão de crédito, e para grupos acima de 1 5
pessoas desconto de 20% para pagamentos á vista
ou com cartão de crédito.
CABELEIREIRO
BELA'S MADEIXAS—C.L.N. 310. Bloco B. Loja 59.
Asa Norte. Brasília (349-9366)
Desconto de 15% para pagamentos à vista.
LY0N CABELEIREIROS UNISSEX — Conjunto Na
cional Brasília, lojas 3012 e 3013. Plano Piloto.
Brasília (223-3846).
C> Desconto de 10% sobre todos os serviços, para
pagamentos á vista ou com cartão de crédito.
CLÍNICA 0D0NT0LÓGICA
A.F.CÜNICA 0D0NT0LÚGICA — S.D.S. Conjunto
Baracat. Sala 207.Centro. Brasília (226-3309).
Desconto de 15% sobre a tabela ABO para
pagamentos à vista ou com cartão de crédito
CLÍNICA ODONTOL0GICA SA0 FRANCISCO DE ASSIS — S C L N. 313. Bloco C. Sala 103-4. Asa
Norte. Brasília (274-0895).
E> Desconto de 20% sobre a tabela ABO. Facilidade de pagamento para assinante sócio do Clube
JB
CURSO
WANTA CURSOS DE LÍNGUAS — SCLN. Quadra
109. Bloco D. 45. Sala 02. Asa Norte. Brasília
(272-3479)
!> Desconto de 20% na mensalidade e isenção de
matricula, para pagamentos à vista.
DECORAÇÃO
COISAS DA CASA —SDN CNB . loja S 19/20. SDN.
Brasília (223-8139).
t> Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito. O desconto não é válido
para produtos em promoção.
ESCOLA
"
UVRE EXPRESSÃO ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA E
6.
ESPORTIVA — Quadra 12. Area Reservada.
Sobradinho. Brasília (591 -4244/591 -6022).
t> Desconto de 10% para pagamentos à vista. O
desconto para 2 ou mais da mesma família é de 5%
em cada mensalidade.As mensalidades pagas com
atraso não terão direito ao desconto.
FAST FOOD
OFICINA DE CACH0RR0-QUENTE — SCRN. 706. 7.
Bloco H. Loja 41. Asa Norte. Brasília (340-4047).
C> Desconto de 10% sobre a nota final, para pagamentos à vista.
FLORICULTURA
ARTE FLORA — SCLS 113. Bloco C. lojas 08 e 12.

Asa Sul. Brasília (242-3434).
t> Desconto de 10% para pagamentos à vista
HOTEL
ALVORADA HOTEL — S.H.S. Quadra 04. Bloco A.
Asa Sul. Brasília (322-1122).
^/Desconto de 30% sobre o valor da diária do
balcão, para pagamentos à vista ou com cartão de
crédito.
BRIST0L HOTEL - S.H.S. Quadra 04. Bloco F. Asa
Sul. Brasília (321 -61 62).
O Desconto de 30% para pagamentos à vista.
HOTEL PHENÍCIA — S.hTS. Quadra 05. Bloco J.
Plano Piloto. Brasília (321 -4342).
[> Desconto de 30% sobre o preço de balcão para
pagamentos à vista ou com cartão de crédito.
SAN MARCO HOTEL — SHS. Quadra 05. Bloco C.
Asa Sul. Brasília (321 -8484).
^/Desconto de 30% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito.
INFORMÁTICA
BID'S INFORMÁTICA — SCLN 110. Bloco B. Loja
64. Asa Norte. Brasília (349-9224).
t> Desconto de 10% para serviços de consultoria e
em suprimentos e 5% para computadores, para
pagamentos à vista.
D0T PICH INFORMÁTICA E ELETRÔNICA — S.D.S.
Edifício Ven VI. s/n°. loja 04/65. Térreo. Brasília
(323-5421/323-3033).
t> Desconto de 10% para pagamentos á vista. O
desconto não é válido para computadores e impressoras.
LAVANDERIA
LAVANDERIA ALVORADA — SCLS. 109 bloco A
loja 34. Asa Sul. Brasília (243-0922).
t> Desconto de 10% para pagamentos á vista
LIVRARIA
IMP0RT - Galeria dos Estados, lojas 57/59 Asa
Sul. Brasília (223-4875)
t> Desconto de 10% para pagamentos à vista e de
1 5% nas compras acima de R5 200.00.
LIVRARIA S0DILER — SDN. Bloco A. loja T-16.
Conjunto Nacional de Brasília. Asa Norte. Brasília
(223-1622) Aeroporto Internacional de Brasília.
Terminal de Passageiros. Setor C. lojas 04 e 06
setor A. loja 01. Brasília (365-1804/365-1967/
365-1968)
à vista ou
^Desconto de 10% para pagamentoslivros
naciocom cartão de crédito na compra de
nais e importados e desponto de 5% para produtos
já em promoção.
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
KI-CASA — S.C.L.R.N. 710. Bloco A. loja 33. Asa
Norte. Brasília (347-0348/349-9778).
t> Desconto de 10% para pagamentos à vista exceto sobre materiais básicos e produtos em PVC
MODA INFANTIL
BUÉ - Moda Infantil — S C N. Quadra 02. Bloco D.
Loja 1343. Liberty Mal Edifício Centro Empresarial
Encol. Brasília (323-3600).
^/Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito..
PONHA AQUI 0 SEU PEZINH0 — CLS. 108. Bloco
D. Loja 1 5. Asa Sul. Brasília (243-8288).
t> Desconto de 10% para pagamentos à vista.
MODA FEMININA
'
20 20 — SAI SO. n° 6580. Loja 143-1. Parkshopping. Setor Áreas Isoladas. Brasília (234-6411)
t> Desconto de 5% para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito e parcelado em até 3 vezes.
PADANG MODA JOVEM — CLS. 310. Bloco C. Loja
2. Asa Sul. Brasília (243-1723).
> Desconto de 10% para pagamentos à vista.
SAIS0NS TECIDOS — CLS. 307. Bloco B. Loja
25-A. Asa Sul. Brasília (242-51 53)
25
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t> Desconto de 15% em dinheiro e 10% em che
que
ÓTICA
ÓTICA MODERNA — S C S. Quadra 02. Bloco C.
2139. S C S . Brasília (224-1780)
^Desconto de 40% para pagamentos á vista e 30%
para pagamentos com cartão.de crédito
ÓTICA VERSÁTIL — SCRS. 510. Bloco A. Loja 33.
W 3 Sul. Brasília (243 1439)
^/Desconto de 20% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito
PAPELARIA
EXPRESS PAPELARIA — SDS Conjunto Baracat.
Loia 47. Brasília (321 9840)
^/Desconto de 10% para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito O desconto não é válido
para promoções
PRESENTE
CHALÉ PRESENTES — S D N CNB. Loja T 96. SDN.
Brasília (225 8771)
t> Desconto de 10% para pagamentos á vista ou
com cartão de crédito O desconto não é válido
para produtos em promoção
P0LLYANA PRESENTES — SDN CNB. Lo)a 2068
SDN. Brasília (224 7007)
t> Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito O desconto não é válido
para produtos em promoção
SERVIÇO
ELÉTRICA ALVORADA — SCLS. 109. Bloco A. Loia
34. Asa Sul. Brasília (243-0922)
O Desconto de 10% para pagamentos à vista
RADAR SHOPPING — SCLS. 109. Bloco C. Loja
16/20. Asa Sul. Brasília (242-1400)
> Desconto de 10% para pagamentos à vista
TABACARIA
TABACARIA CARLT0N — Park Shopping, sala 206.
Brasília (233 3463)
O Desconto de 10% para pagamentos á vista ou
corn cartão de crédito
VEICULO
SOPI Conjunto A. lote 25. loja 1.
SCAP CAR
Núcleo Bandeirante. Brasília (386 2499)
D» Desconto de 10% para pagamentos à vista
Aceita se cheque pré datado para 35 dias
VIA - RENT A CAR — S H S. Quadra 05. Bloco D.
Térreo. Brasília (322 3181)
O Desconto de 10% sobre as locações para pagamentos à vista ou com cartão de crédito Locacão
superior a 4 diárias, uma grátis para o assinante

NITERÓI
ACADEMIA
AGITITS ACADEMIA — Rua Miguel de Frias. 172.
Icaraí. Niterói (620 2406)
O Desconto de 1 5% sobre as mensalidades, para
pagamentos á vista O desconto só é válido para
alunos novos
ARTIGO ESPORTIVO
FÍSICO E FORMA — Rua Quinze de Novembro. 8.
loja 251. Centro. Niterói. Rio de Janeiro (7179391)
> Desconto de 10% para pagamentos à vista,
válido para mercadorias não promocionais
Estrada Francisco da
Y'Y MATERIAL ESPORTIVO
Cru? Nunes. 1201. loja 103. Itaipu. Niterói (709
3413)
nota (mal para pagav Desconto de 10% sobre a
mentos á vista e 5% com cartão de crédito
26

BIJOUTERIA E ACESSÓRIO
BLACK0UT - Rua Quinze de Novembro. 8. loja
381. Centro. Niterói. Rio de Janeiro (719- 7692)
Desconto de 10%. exceto sobre produtos em
promoção, para pagamentos á vista Nas compras
acima de RS 100.00 (cem reais) parcelamento em
30 (trinta) e 60 (sessenta) dias

demais, isenção de matricula Cursos de inglês,
espanhol, francês, italiano, alemão e japonês
GRAFITE IDIOMAS — Rua Coronel Moreira César.
392. 3o piso. Icaraí. Niterói (714-21 76)
Desconto de 1 5% na matricula e 1 5% nas mensalidades
HAPPY H0UR C0NVERSATI0N ENGUSH C0URSE
— Rua Gavião Peixoto. 220. sobreloja 02. Icarai.
Niterói (711 -3645)
O Desconto de 10% sobre as mensalidades e
isenção de matricula, para pagamentos à vista
HISPANIA - OFICINA DE IDIOMAS — Rua Coronel
Moreira César. 26. salas 601. 602. 1402. 1403.
Icaraí. Niterói ( 622-1830)
t> Desconto de 10% nas mensalidades e isenção
de matricula e de pagamento no período de férias,
para pagamentos á vista
Informática
RO 20 INFORMÁTICA -— Avenida Amaral Peixoto.
550. sobreloja. Niterói. Rio de Janeiro (6203454)
v/Desconto de 10% nas mensalidades, para paga
merntos ou com cartão de crédito
Pré-VMtibular
CURSO GPI / COLÉGIO REI 2° GRAU — Rua Coronel
Moreira César. 293. sobreloja. Icaraí. Niterói (610
3040) Rua Visconde do Rio Branco. 335. 3o e 4o
andares. Centro. Niterói (717-5304) Rua Manoel
João Gonçalves. 456. grupo 207 e 310. Alcântara.
São Gonçalo
Desconto de 10% nas mensalidades para alunos novos e 5% no caso de alunos que já possuam
descontos Válido para pagamentos à vista até a
data do vencimento

BOLSA E ACESS0RI0
BLOOD BULL — Rua Quinze de Novembro. 08. loja
1 27. Plaza Shopping. Niterói (71 7-3731)
^/Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito

DELICATESSEN
TABERNA — Rua Miguel Couto. 366. loja 3. Icarai.
Niterói (710 6225)
t> Desconto de 10% sobre o valor total, para pa
gamentos á vista

BAR E RESTAURANTE
BRITELL0 — Rua Mem de Sá. 167. Icaraí. Niterói
(611 3738)
t> Desconto de 10% sobre a nota final Grupo
acima de 12 pessoas ganha um bolo caso seja
alguma comemoração Desconto válido para pagamentos à vista, com cartão de crédito ou com
tiquets Reservas com 24 horas
GRILL 151 — Rua General Pereira da Silva. 151.
Icaraí. Niterói (611 -1 528)
^/Desconto de 10% sobre a nota final para paga
mentos á vista No cartão, o desconto só é válido
sobre valores de no mínimo R$1 5.00 Além disso, o
assinante tem direito a um Cocktaíl Grill ou Aca
pulco
RESTAURANTE SUNSAKI — Avenida Quintino Bo
caiúva. 225. São Francisco. Niterói (714-9824/
714-0686)
Desconto de 10% sobre a nota final
SINGULAR — Rua Domingues de Sá. 436. Icaraí.
Niterói (611 -6397)
Desconto de 10% sobre a nota final, para paga
mentos á vista O assinante tem direito a couvert
gratuito

CABELEIREIRO
NEW SAGITARIUM CABELEIREIROS — Avenida Roberto Silveira. 215. loja 01. Icaraí. Niterói (714
6556/710 1598)
^Desconto de 1 5% sobre todos os serviços, para
pagamentos á vista, exceto manicure e calista
CLÍNICA MÉDICA
ALERG0AR CLÍNICA DE ALERGIA E RESPIRAÇÃO Rua da Conceição. 188. sala 1 503-C. Niterói
(622-1254/717-6420)
> Desconto de 30% na Io consulta e 10% nas
demais e em todos os serviços
CASA DO PARTO NOVE LUAS, LUA NOVA — Rua
Ministro Otávio Kelly. 491. Icaraí. Niterói (711
9808)
O Desconto de 10% para os grupos de gestantes,
nas consultas pré-natal e na internação para partos
Inscrição grátis no centro de estudos e biblioteca
CLÍNICA RADI0LÓGICA ALCIDES LOPES — Avenida
Amaral Peixoto. 171 - A. conjunto 501/503. Centro. Niterói (719 8303/718-4216)
^/Desconto de 20% em Raio-X em geral e mamo
grafia computadorizada de alta resolução Exames
a domicílio
CONGELADO
ICE C00K — Travessa Particular. 36. Pendotiba.
Paineiras. Niterói (710 6772/611 - 3147)
> Desconto de 10% para pagamentos à vista em
qualquer compra Desconto de 1 5% nas compras
acima de RS 240 00 (exceto sobre pacote econô
mico), para pagamentos á vista, com cheque pré
datado ou com tiquets. Entrega grátis
CURSO
~~
Idiomas
AMERICAN CENTER — Rua Mariz e Barros. 455.
Icaraí. Niterói (611 6476/611 6475)
t> Desconto de 30% na 1 ° mensalidade e 10% nas

DISCO E FITA
G0LDISC — Rua Coronel Moreira César. 26. 116.
Icarai. Niterói (719 1328)
^Desconto de 10% para pagamentos á vista, válido
somente para mercadorias não promocionais
DROGARIA E FARMÁCIA
BOTÂNICA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - Rua
Gavião Peixoto. 104. loja 112. Icarai. Niterói (714
8277)
C> Desconto de 10% para pagamentos á vista
Entrega a domicílio gratuita, receita via fax
DERMAGE — Rua Coronel Moreira César. 288. loja
111. Icarai. Niterói (710-8496)
t> Desconto de 10% para pagamentos á vista
Entrega a domicilio gratuita e receita via fax
LAB0DERM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO — Avenida Amaral Peixoto. 178. 606. Centro. Niterói
(622 2715)
t> Desconto de 1 5% sobre todos os produtos para
pagamentos à vista
ESCOLA
GRAFITINHO PRÉ ESC0LA ALFA E1 ° A 4° SÉRIES Avenida Roberto Silveira. 457. Icarai. Niterói (714
8928)
^/Desconto de 15% nas mensalidades para paga
mentos á vista
GRUPO LAPLACE— Rua Gavião Peixoto. 20. Icaraí.
Niterói (717 6210/717 6967)
[> Desconto de 20% sobre as mensalidades dos
cursos da alfabetização a 4o série, para alunos
novos A escola não cobra matricula
ESTETICA
BIÔESTÉTICA — Rua Nilo Peçanha. 110. sala 903.
Centro. São Gonçalo (712 -1 750)
t> Desconto de 10% sobre todos os serviços de
cabelo, rosto, corpo, mãos e pés. para pagamentos
á vista

CLUBE JB

- mais serviços para o assinante

INOVAÇÃO DE ESTÉTICA — Rua Palmira Ninho. 70.grupo 501 a 503. Alcântara. São Gonçalo (701
4719).
pele
^/Desconto de 20% nos tratamentos de corpo,
e cabelo. Nos serviços de salão, o desconto será de
10% para pagamentos à vista, com cartão de crédito ou com cheque pré-datado
INF0RMATICA
RO 20 INFORMÁTICA — Avenida Amaral Peixoto.
450. sobreloja. Niterói. Rio de Janeiro (6203454)
> Desconto de 10% em serviços prestados em
assessorias de informática, para pagamentos à vista
ou com cartão de crédito
LAB0RAT0RI0
LABORATÓRIO BITTAR — Rua Dr Borman. 6. 3°
andar Centro. Niterói (717-5676). Rua Coronel
Moreira César. 229. conjunto 1519. Icarai. Niterói
(711-7276). Avenida Rui Barbosa. 153. 104. São
Francisco. Niterói (711-3677) Rua Nilo Peçanha.
110. 1003. São Gonçalo (712-7589)
à vista ou
^Desconto de 20% para pagamentos
com cartão de crédito
LABORATÓRIO KRAMER — Rua Eduardo Luiz Gomes. 122. Centro. Niterói. Rio de Janeiro (6205521) Rua Lopes Trovão. 189. Icarai. Niterói. Rio
de Janeiro (710-2989) Avenida Rui Barbosa. 153.
loja 111. São Francisco. Niterói. Rio de Janeiro
(710-7692)
à vista
^'Desconto de 1 5% para pagamentos
— Rua José
LABORATÓRIO DR. SÉRGIO FRANCO
Clemente. 94. sala 1804. Centro. Niterói (7193610). Rua Miguel de Frias. 88. sala 1304. Icarai.
Niterói (717-6982) Rua João Caetano. 185. loja
401. Centro. São Gonçalo (601 1 524)
E> Desconto de 20% sobre os exames, para pagamentos à vista
LIVRARIA
LIVRARIA CURIÓ — Rua Quinze de Novembro. 08.
lojas 383/384. Plaza Shopping. Niterói (7193694).
^Desconto de 10% para pagamentos â vista ou
com cartão de crédito Compra por telefone valendo o desconto. Entrega a domicílio gratuita.

ESTADOS
NEW YORK

UNIDOS

INTERNATIONAL MAGAZINE
BR0ADWAY S DEPARTMENT ST0RE 250 West 54
th street. NYC. NY
> Desconto de 8% sobre os produtos, para pagamentos à vista
ORLANDO
CELULAR E PAGER
BEEP-BEEPERS - 951 Sand Lake Rd . Orlando. Fiorida 32809
_
[> Brinde para todos que apresentarem o Cartao
CLUBE JB
COMPUTADOR
UN C0MPUTERS EXP & IMP CORP 7476 Republic
Drive. Orlando. Florida 32819
t> Descontos especiais mediante a apresentação
do Cartão CLUBE JB
ELETRONICO
BRASÍLIA 5472 International Drive. Orlando. Fiorida 3281 9
t> Brinde especial em todas as compras acima de
RS 50.00. mediante a apresentação do Cartão

______—^———————————————

«»——^

^

MODA FEMININA
SMASH — Rua Quinze de Novembro. 08. loja 266.
Plaza Shopping. Centro. Niterói (622-2135).
Desconto de 10% para pagamentos à vista.

TRATAMENTO DOS PES
CAL0PÉS — Rua Coronel Moreira César. 229. sala
1906 Shopping Icarai. Icarai. Niterói (711-3039).
> Desconto de 10% sobre todos os serviços da
clinica para pagamentos à vista.

MOTO
DICASA MOTOS — Rua Visconde de Santarém.630. Tribobó. São Gonçalo (701-6677/701
3593)
^/Desconto de 10% em revisão e peças para pagamentos à vista ou ccn cartão de crédito.

ROUPA DE FESTA
SÓ A RIGOR — Rua da Conceição. 57. Centro.
Niterói (718-3282).
t> Desconto de 10% para pagamentos à vista.

ÓTICA
ÓTICA NOVA — Rua Coronel Gomes Machado.
147. Centro. Niterói (71 9-3721).
[> Desconto de 20% para pagamentos à vista e
10% com cartão de crédito.
ÓTICAS DO POVO — Rua Visconde do Uruguai.
405. Centro. Niterói (622-1736). Rua da Conceição. 76. Centro. Niterói (717-7409) Rua Dr. Feliciano Sodré. 182. loja 2. São Gonçalo (7126583)
Desconto de 20% para pagamentos à vista e
10% para pagamentos com cartão de crédito.
PALÁCIO da ótica — Rua da Conceição. 64. Centro. Niterói (719-8358) Avenida Amaral Peixoto.
202. loja 112. Centro. Niterói (718-7540). Rua
Coronel Moreira César. 26. loja 1 30. Icarai. Niterói.
Rua Coronel Moreira César. 229. loja 102. Icarai.
Niterói (714-3414). Rua 15 de Novembro. 8. loja
160. Plaza Shopping (719-8759). Praça Doutor
Luiz Palmier. 53. loja 5. São Gonçalo (712-4092).
O Desconto de 10% sobre todos os produtos, para
pagamentos à vista ou com cartão de crédito.
PERFUMARIA E COSMÉTICO
CHL0R0PHYLA - Rua Quinze de Novembro. 08.
loja 220 L. Plaza Shopping. Niterói (719-5583).
Enco^/Desconto de 5% para pagamentos à vista.
menda por telefone e entrega a domicílio nas áreas
próximas às lojas.
LACQUA Dl FI0RI — Rua XV de Novembro. 8. 3o
Piso. loja 335. Plaza Shopping. Niterói (7198782)
^/Desconto de 10% sobre todos os produtos, para
pagamentos à vista.
CLUBE JB. para pagamentos à vista ou com cartão
de crédito
CAMERA WORLD - 6550 International Dr.Suite.
114. Orlando. Florida 32819
Brinde para todos que apresentarem o Cartão
CLUBÉ JB.
C0NC0RD ELETRONICS - 7316 International Drive.
Orlando. Florida 32819.
Brinde para todos que apresentarem o Cartao
CLUBE JB.
LOJA DO MIGUEL - 6550 International Drive. Orlando. Florida 32819
D> Brinde para todos que apresentarem o Cartao
CLUBE JB.
PYRAMID ELECTRONICS - 5480 International Drive.
Orlando. Florida 3281 9.
D> Brinde para todos que apresentarem o Cartao
CLUBE JB
SHOPPLAND - 5640 International Drive. Orlando.
Florida 32819
t> Descontos de 5% a 10%. para pagamentos a
vista ou com cartão de crédito
VICT0R'S - 4690 W.. 192 HWY. Kissimmee. Orlando. Florida 34746. 7001 International Drive. Orlando. Florida 3281 9
Brinde para todos que apresentarem o Cartao
CLUBE JB.
YES BRASIL - 5571 International Drive. Orlando.
Florida 3281 9
Descontos de 2% a 5%. de acordo com o tipo
de mercadoria a ser comprada O desconto é valido
de crédito
para pagamentos à vista ou com cartão

VEICULO
RESOLVE — Rodovia Amaral Peixoto. 3001. Santa
Bárbara. Niterói (625-4000/Fax: 625-3000).
de mecânica e
^/Desconto de 10% em serviços
elétricos, lanternagem. peças e revisão, para pagamentos à vista ou com cartão de crédito.
VÍDEO LOCADORA
M0VIE MARKET — Rua Alfredo Backer. 579. bloco
2 loja 2. Alcântara. São Gonçalo (601 -1157). Rua
Coronel Moreira César. 228. loja 105. Icarai. Niterói (714-1899). Rua Quinze de Novembro. 08.
lojas 149/150. Plaza Shopping. Centro. Niterói
(717-8193). Estrada de Itaipu. 8032. loja 105.
Shopping Hot Center. Itaipu. Niterói (709-1155).
Estrada Caetano Monteiro. 2601. loja 101. Pendotiba. Niterói (616-2299).
[> Desconto de 20% nas fitas de catálogo de
segunda a sexta. Isenção de matricula.
vídeo e cia - Rua Coronel Moreira César. 211.
loja 152. Icarai. Niterói (710-2355). Rua Almirante
Teffé. 572. Centro. Niterói (71 9-21 95). Rua General Pereira da Silva. 102. loja A. Icarai. Niterói
(714-6336f. Rua da Conceição. 26. Centro. Niterói
(719-9140). Rua Miguel Couto. 336. lojas 1 e 2.
Santa Rosa. Niterói (714-8049). Avenida Presidente Kennedy. 339. loja 10. São Gonçalo. Niterói
(712-2621).
[> Desconto de 10% no carnê de locação
VfDEO R00M — Rua Nilo Peçanha. 142. Ingá.
Niterói (718-5328). Rua Miguel de Frias. 112.
102. Icarai. Niterói (722-6492) Rua Coronel Moreira César. 265.114. Icarai. Niterói (711 -5078).
t> Desconto de 10% na locação de fitas, para
pagamentos à vista e cadastro gratuito.

MINIMARKET
MIC PLAZA FOOD MART - 6550 International Drive.
Orlando. Florida 32819.
t> Desconto de 5%. para pagamentos à vista.
RESTAURANTE
BRAZILGRILL - 7467 International Drive. Orlando.
Florida 32819.
t> Desconto de 10%. para pagamentos à vista.
CAMILAS RESTAURANT - 5458 International Drive.
Orlando. Florida 32819.
Desconto de 10%. para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito.
2TALK - 6917 Municipal Dr.. Orlando. Florida
32819
Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito.
VITORIA RESTAURANTE 6524 Carrier DR.. Orlan
do. Florida 3281 9.
Desconto de 10% para pagamentos à vista ou
com cartão de crédito. O assinante tem direito á
uma sobremesa.

TELEFONIA
AMERITEL TELEFÔNICA - 5460 International Drive.
Orlando. Florida 32819.
t> Desconto de 20% para pagamentos à vista ou
com cartão de G(édito

negócio do outro mundo.
Daqui, ou de qualquer outro planeta, ésó digitar http:!lwww.jb.com.br. Quem anuncia aqui, faz um
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Não pode ser vendido separadamente
JORNAL DO BRASIL
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SUJEIRA — A Companhia de Limpeza Urbana
de Niterói (Clin) vai usar um catamarã
para retirar lixo da Baía de Guanabara.
PÁGINA 3

AGENTEL
Telecomunicações e Informática
CELULARES E MICROS
AO SEU ALCANCE
Tel.: 620-2200
Av. Amaral Peixoto, esquina
cJ antiga Baráo do Amazonas

DIA DA CRIANÇA — Das roupas aos
brinquedos, lojas têm muitas opções de
•presentes,
mas é preciso pesquisar preços.
PAGINA 8
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Professores de cursinhos e de colégios
JUpmi MORAI S RI N/l
Eles não são tão engraçados como o
personagem de Eddie Murphy em seu último filme. 0 professor aloprado. Mas estão
sempre em carta/. Quando o assunto e
pré-\cstibular. os refletores se voltam para
os professores especializados em preparar
as turmas para a pro\a de fogo. Na linha
de frente dos cursinhos ou de colégios tradieionais da cidade, estes profissionais
competentes atuam como anjos da guarda
cm um momento decisivo para os alunos.
Estes anjos da guarda também podem
desenvolver uma relação de ami/ade com
os alunos. No caso do professor de geografia José Alexandre. 42 anos. nem a distància atrapalhou esta relação. Ele se mudou
há um ano e meio para Nova Friburgo. na
Região Serrana, mas mantém correspondència com cerca de 40 alunos que se
apaixonaram por ele durante os seis anos
em que deu aulas no instituto Abel e em
outros colégios da cidade. A lama é tanta,
que José Alexandre viaja para Niterói toda
quarta-feira para dar aulas em uma sala
alugada no Colégio Grafite.
Recorrendo a jornais, revistas e vídeos
da TV Educativa. José Alexandre faz um
apanhado dos principais fatos do ano.
acompanhando uma tendência que vem
sendo ditada pelos vestibulares desde que o
modelo de múltipla escolha foi substituído
"As universidapeli is questões discursivas.
des querem alunos que leiam jornal, que
estejam sintonizámos com os acontecimentos", explica o professor, que pensa em
aplicar a Internet em seu curso.
A fama de José Alexandre na cidade
devido às excursões que
persiste também
"Não dá
para ensinar geografia
promovia.
O trabalho de campo
sala
de
aula.
na
preso
ajudava a solidificar a relação professor-alimo", explica. I.le costumava levar 2(K)
alunos por ano a lugares como a Reserva
Biológica do Poço da Antas, em Casimiro
de Abreu, na Região Serrana, e o Pico da
Bandeira, em Minas,Gerais.
Excursões — Outro adepto das viagens é o professor de história Artur Tadeu.
que dá aula no Instituto Abel, no Colégio
Acadêmico, no Colégio llapucu e no Colegio Laplaee. Ha quatro anos ele e outros
professores organizam viagens com guias a
Ouro Preto e outras cidades históricas. Nas
viagens, alem de informação sobre o passado brasileiro, ha muita diversão. "Mas
não aceito excesso*! Nada de bebida ou
bagunça demais, senão a turma sai da
linha", avisa Artur.
Os alunos elogiam o estilo de Artur,
"fie nos manda ver filmes relacionados
com a época que estudamos, como Carlha
Joaquina. O último dos moicwws e O nome
da rosa. E dá dicas de leituras como o livro
As ivías abertas da América Latina, de
Eduardo Galeano". diz Isis Singer. IS
anos. do Colégio ltapuea. Arlhur é sério
dentro da sala de aula. Mas. fora dela. e
capaz de jogar futebol com seus alunos e já
foi com um grupo do Abel para um festival
em Friburgo.
Elite — No Curso Argumento, trabalham alguns representantes da elite do vestibular niteroiense. como o professor de
quimica Alfredo Cintra. 4(i anos. que também dá aulas no Abel. Grafite, Curso
"Ele é
Gaia. Colégio Educando e Laplaee.
excelente educador e muito amigo. Apesar
de timido. é simpático e nos da muitos
conselhos, até de orientação vocacional! E
o melhor professor do Brasil", exagera
Ana Carolina Monnerat. 17 anos. aluna do
Abel.
Outro professor respeitado é Celso Faraó. 47 anos e 24 de magistério. Capaz de
atirar um apagador longe para explicar um
conceito de física. Celso diz que é essencial
saber conviver com os alunos. "A garotada
quer rigor sem ser judiada", ensina. Já o
professor de biologia Oldemar Soares tem
como principal trunfo o carisma. "Ele tem
a voz igual à do Jò Soares e tira dúvidas a
qualquer hora e lugar", diz Elke Veloso.
18. aluna do Argumento.
Apesar do clima descontraído, os diretores do Argumento garantem que a era do
"No antiprofessor one man sltow acabou.
go modelo de vestibular, as turmas eram
grandes e os professores passavam o tempo
contando piadas e cantando musiquinhas
que ajudavam a decorar. Hoje. o modelo
discursivo leva os alunos a exigir conteúdo
e turmas menores. Menos brincadeira e
mais resultado", afirma Antônio Jorge,
professor de matemática e um dos sócios
do curso Areumenio
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Colégio Qrafflte
Intensivo: RS 130 por mês
0 curso tem duas filiais em learai: Rua Coronel Moreira César.
392. onde o professor José Ale-

^

as.social XlathMc

O curso da professora Consuc
Curso Acadêmico
Filiais em Icarai. na Rua Gavião
Peixoto, 398; Píratininga, na Estrada Francisco da Cru/ Nunes.
224. e Centro, na Rua Aurelino
Leal. 97. Tels.: 711-3232 e 7197577.

tssbo
.7-.,OI:U l\.\ 1)1-: COMI!\'l( XÇÀO

ROTEIRO DE ESTUDANTE
Cubango. lei.: 714-3611 e 711xandre dá aulas de atualidades
3603
(RS 50. a mensalidade), e Avenida Roberto Silveira. 473. A do
Curso Argumento
Centro fiel na Avenida Amaral
Mensalidade do intensivo: RS
Peixoto, 207. Tels.: 714-S706.
165. Apostila: RS 140 Para o
714-9500 c 722-7864.
final do ano. estão sendo planeColégio ltapuea
jadas aulas extras aos sábados e
domingos.
Intensivo: RS 28.50 por matéria.
Gana
Rua
Rua Engenheiro Guilherme
O curso tem filiais
Greenhalg. 16. sala 301 e 302.
viào Peixoto. 191. cm learai. e na
Icarai. Tel : 711-3398.
Rua Noronha Torrezào. 373.

Arta a Kxpressâo
A professora Consuelo dá aulas
todos os dias nos turnos da manhã. tarde e noite. Mensalidade:
RS 85. Matrículas abertas em de/embro. Avenida Rui Barbosa.
445. São Francisco. Tel.: 7109896
Waldir Assis
Turmas de manhã c á tarde.
Mensalidade RS 150. Rua Coronel Moreira César. 26. sala 618.
Tel.: 719-4533

W

Os professores Celso (à frente), Artur (Ei. Alfredo. Antônio e OUkmar. do Argumento, estão najinha de frente

tudo

ao

mesmo tempo
"Você
a Consuelo?". pergunta
já fez
".Ia.
Agora estou fazendo o
uma menina.
Assis", responde a amiga Esse diálogo,
aparentemente sem sentido, pode acontecer em qualquer esquina de Icarai. se as
protagonistas forem yestibulandas. Uma
grande parte dos estudantes interessados
em passar para uma boa universidade já
estudou com Waldir Assis, o liomein-i urso
que, ensinando várias matérias, consegue
abordar diferentes conteúdos ao mesmo
tempo. Já aqueles preocupados com redação e comunicação vão para as mãos de
Consuelo Sucharov, que começou dando
aulas em casa e acabou criando o curso
Arte e Expressão, em São Francisco.
Em sua sala. Consuelo trabalha ao som
de música clássica. Em três horas de aula,
discute temas extraídos de artigos de jornais. ensina gramática e literatura e esti"O objetivo não é
mula a criação de textos.
só preparar para o vestibular. Os alunos
desenvolvem uma postura critica", explica
Consuelo, que está abrindo uma filial de
seu curso dedicada apenas ao Segundo
grau. A sede vai priorizar o atendimento
do pré-escolar e Primeiro grau. e ficará a
cargo das sócias Márcia Sgarbi. Mathildc
Tenenbaum e Maria Izabel Pantaleào.
O polêmico Assis não gosta muito de
aparecer e è avesso á propaganda. Diplomado em Engenharia. Fisica e Filosofia,
ele ensina todos os assuntos há 20 anos e
lota uma sala em Icarai com estudantes
dos conceituados Instituto Abel e Colégios
"Ele
é
São Vicente de Paulo e Salesiano.
um ótimo professor, que criou um método
próprio", define Gabriela Menezes. 22
anos. estudante de Medicina da UFF. que
se preparou para as provas com Assis.
A sala de Assis não tem quadro-negro e
as cadeiras, em fileiras desordenadas, quase não dão espaço para passar. Apenas um
pequeno clarão no meio de dezenas de
olhos atentos ao slww do mulato alto. de
43 anos. que não pára de falar no seu estilo
tudo ao mesmo tempo açora tudo agora de
uma ver.
Para misturar os assuntos e deixar todo
mundo atento, o professor é capaz de lançar uma questão de física e. ao mesmo
tempo, fazer uma pergunta relacionada
aos elementos gramaticais daquela senten"Isso
dá um susto e os alunos ficam
ça.
mais interessados", explica ele. O método
faz sucesso. "No ano passado, tive que
deixar meu nome em uma lista de espera",
diz Adriana Durão. 17 anos. aluna do São
Vicente de Paulo que está se preparando
para o vestibular de direito com Assis.
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Agenda

Ari Gomes/divulgaçâo

Transtur já
planeja linha
até Charitas
A Transtur garanti; que era
% dias tem condições de
implantar a linha de
aerobarcos Charitas-Praça
15.0 projeto inclui a
construção de um cais
flutuante em frente a igreja
de São Francisco e travessia
de 20 em 20 minutos nos
horários do rtíjli pela manhã
c a tarde. A estimativa é que
5 mil passageiros cru/em a
baia pelo novo terminal da
Zona Sul. Mas nada e
perfeito. Para sair do papel, o
projeto depende da agilidade
da privatização da Conerj.
Ou seja. ninguém sabe
quando será realidade.

ba^O!
i-is

Um romance
policial à
moda antiga
Intriga, sexo, luta pelo poder,
capitalismo selvagem e
violência. Os ingredientes
clássicos da narrativa policial
estão em Sangue de
sanguessuga, o terceiro
romana- do professor da
UFF Maurício Alvare/, 48
anos. O lançamento do livro
será quinta-feira, ás 18h, no
Instituto de Artes e
Comunicação Social da
UFF. na Rua Professor Lara
Vilela, 126, em São
Domingos.

i Campeãs

Recepção de
gala para
os calouros
No lugar de ovos. tomates e
farinha de trigo, os calouros
da Faculdade de
Comunicação Social da UM
serão recebidos com uma
grande programação cultural.
A Semana acalorada
acontecerá de amanhã até
sexta-feira, com oficinas,
dtftates. painéis |
performance de teatro Os
participantes escolherão entre
13 ppções de oficinas, que
vão de quadrinhos ,i
telejornalismo. Na
quinta-feira, os cineastas
Nelson Pereira dos Santos.
Roberto Moura, Toshie
Nishio e José Jolíllv falarão
sobre o cinema brasileiro A
fesla de encerramento será na
seMa-feira. a partir das 2i»h.
no har Clube da F.squina. em
São Domingo, com o grupo
de pagode Balanga na
Fumcnga.

Pianista toca
Villa-Lobos
no Municipal
O pianista italiano Eduardo
Hubert se apresentará no
Teatro Municipal de Niterói na
próxima quarta-leira. as 21 h.
com entrada franca. No
programa, peças de Debussv.

olímpicas

; jogam em Niterói
: O vôlei de ouro e prata do Brasil vai mostrar toda a sua força |
nas areias da Praia de Icarai. No próximo fim de semana ¦
: acontece a etapa do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia. :
: As campeãs olímpicas. Jaquelinc e Sandra, e as via:. Mònica e •
Adriana, (foto) são as grandes favoritas. O Pla/a Shopping :
: aproveitou .1 ocasião para fazer uma exposição de fotos das j
| quatro primeiras etapas do circuito. São 28 imagens captadas :
: pela lente do fotógrafo Ari Gomes que estarão á mostra a partir j
: de quarta-feira. Alem da exposição, os amantes do vôlei vão ler j
a oportunidade de conhecer de perto as jogadoras. Medalha de :
: prata da Olimpíada de Atlanta. a dupla Adriana e Mômca estará :
: no shopping na sexta-feira para distribuir autógrafos as primei- I
: ras 300 pessoas que chegarem a Praça de Alimentação, no 3° :
i Piso. de l%30 as 20h30. A exposição fica cm carta/ até o ;
; proximo domingo e poderá ser visitada de quarta a sabado. das •
: lOh ás 22h. | no domingo, da 12h as 21 h.
;
Gisnastera; Villa-Lobos e
Pia/zola. além de composições
próprias, entre elas. Triplico
argentino. F.m julho do ano
passado, o pianista conquistou
o Oscar da Música no Festival
de Filmc-Video de Biajrritz. na
França. Atualmente, leciona no
Conservatório D"Annu/io. de
Pescará, na Itália.

Canções dos
anos 60 em
Pendotiba
O trio Cordas Vocais,
formado por três integrantes
do grupo Terra Molhada,
também canta Beatles. Na
quinta-feira, ás 22h. o grupo
se apresentará no Calipso
Becr Housc. cm Pendotiba.
interpretando velhos sucessos
dos meninos de Liverpool.
além de músicas de Crosbv.
Snls & Nash; Simon &
Garfunkel; América e Bob
Dylan O Calipso fica na
Estrada Caetano Monteiro.
881.

Niteroienses
expõem em
Ipanema
¦\ exposição coletiva 1'onic
Rio-Siierõi reúne artistas
dessas duas cidades na
Galeria Thonias Cohn, cm
Ipanema. 110 Rio. Foram
analisadas 17? dossiês de
artistas que nunca tiveram
trabalhos expostos em
galerias comerciais. Os
selecionados de Niterói
foram Gerson Lessa. com
suas instalações, e a
fotógrafa Marie lwakiri. O
marchand Thomas Cohn
também está estudando a
repetição dessa mesma
mostra no ano que vem. em
espaço maior,
provavelmente em Niterói.
Um musical
para levar a
criançada
Uma boa pedida para o
semana da criança é a comédia musical O que não
está no gibi!!!. A música
tema (SariocòpoHs, composta por Fausto Fawcett,
inspira o cenário e o figurino, que recriam obras,
utilizando tapumes, buracos e cones para caracienzar o caos dessa fictícia cidade. A peça está em cartaz no Teatro da UFF, e
pode ser vista, aos sábados
e domingos, às 17h.

Jogo de trfvia no Bar Duerê
dá direito a rodada de cerveja
O saudoso bar Duerê, em Pendotiba. reabrirá suas portas na
próxima sexta-feira, às 21 h. para uma maratona cullurall A
disputa consiste cm um jogo de trivia. com participação de
grupos de oitos pessoas, que respondem perguntas de cultura
geral. A equipe que mostrar maior conhecimento recebe
prêmios, que podem ser uma rodada de cerveja ou bombons. O
Duerê fica na F.strada Caetano Monteiro. I 882
DtvuigaçÂo

Os anos 50
voltam no bar
Nó na Madeira
Um grande trio\%i brindar os
heqücniadljcs do bar No na
Maueíral cm jffiílininga I m
shovv com Miéle Roberto
Mencscal e W anda Sá (foto)
reviverá os grandes momentos dos
tempos da bos^i nova. Miéle
promete lembrai muitas historias
do Beco das Garrafas e do Teatro
Opinião. \ apresentação, que vai
reunir música è humor, está
marcado para sevta e sábado e
ainda ira/ Adriano Giífoni
(baixoI e Rcgmaldo (percussão).

CIHTRO CVITURA1
Desenho
CARCOBRE
Pintura
¦ I wlier ExpcriiWenUil/ífflaiiiii
Desenho cm Quadrinhos
fíecorucilo de Interiores
Curso de Esculluru/i iurai-linifu
—710-5344—
( rRSOIMUl K (1|)| "Ali 1(1
Tét. de Montagem
de Computador

O grupo baiano Estação da
Massa se apresentará na próxima
quinta-feira, na Doubie Six, as
22h. Ingressos: RS 10. A boate
fica na Estrada Caetano Monteiro. 1.9%. Pendotiba.
M Soltem as bichos e o tema da
festa que o promoter Haroldo
Encas vai realizar na quinta-feira,
às IXh30. na Festa & Cia. no Vital
Brazil. para a garotada comemorar o Dia das Crianças. O espaço
fica na Rua Souza Dias. 148. no
Vital Brazil. Informações: 7108106.
¦Os músicos Glória Latim e Renato Pfeil apresentam hoje o shovs
infantil Fantasias, ás llh, no
Campo São Bento, em frente ao
Centro Cultural Paschoal Carlos
Magno. A entrada é franca
A livraria da Editora da UFF
lança na quarta-feira, às Th. o
livro Abordagem do corpo humano
nos livros didáticos, de Luiza Santos Moreira Costa. Rua Miguel
de Frias. 9.
¦O grupo Aerodance comemora
seus cinco anos de existência com
uma aula de street dance na quinta-feira, ás 1 Sh, no ginásio da
Universo, em São Gonçalo. lnfqrmaçÒes: 712-0418.

Estão abertas as inscrições para
o curso Modelagem c Ateliê de
Costura com as estilistas Alzira•
Andrade e Sônia Duarte, prolessoras da escola Superior de Moda
da Universidade Veiga de Almeida e da Escola de Moda da Cândido Mendes. O curso tem durai
çào de seis meses e as aulas serão
aos sábados, das I4h ás 16h. A
matricula custa RS 100 e as mensalidades RS 200. Informações
pelo telefone 714-5741.
¦O Instituto Ânima de Acupuntura e Terapias Integradas apresenta, a partir do próximo dia II.
o curso de Qigong. O Qigong faz
parte da medicina chinesa e tem o
objetivo de reforçar as càpacidades vitais. As aulas serão às sextáf
feiras, ás Xh30. O Anima fica na
Rua Coronel Moreira César. 160.
casa 6, em Icarai. Tel.: 710-2908.
O Centro Criativo Além da
Imaginação oferece, a partir de
amanhã, os cursos Prática de cm te »• modelagem com noções de eustura e acabamento, com Lara Abbondati e Massagem estética e terapeutica, com Luzidály Costa
Malheiros. este último com a prtmeira aula gratuita. Na quinta-
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Bicicleta MTB
Bicicleta MTB
s/marcha/26 18 marchas/26
a vista RS 99,45 a vista R$ 127,49
4 * RS 29,25
4 * R$ 39,00
3 x RS 37,05
49,40
2x52,65
2x67,10
¦ bicicletaH
ERGOMÉTRICA

PRODUTOS ORTOPÉWCOS
CADEIRAS DE RODAS
MULETAS • ANOADOR ARTICULADO

Rua Marechal Deodoro, 111 • Centro 620-6084

ao

sen

filho.

seu FILHO
DEPENDE DE
UMA BOA LEITURA

SEMANAS

Word

Excel
1 Aluno por Micro
1 Curso por semana

Isento de Matrícula
Apostila Grátis

Afcd to aprender ¦ Gerenciar som Programas,
atar trabalhai dataria com aparência proAuiond
• daoonvolMN'planilhas de cókvloe gráficos

^^^^620-7776
(£)
719-9344

ICARAÍ: Ce) Moreira César.
211 Lj 101 TeU 714-7760
CENTRO: Oélogo - Rua da
Conceição. 204 • 206
7ML; 922-1270
CENTRO: Aurelmo Leal. 34
TI: 718-3890
CENTRO: Trav Alberto Victot,
06 L). 06 fet: 7194796
/""li rede
U Gatenberg

&

Windows

\
STD c/ velocfmetro
à vista R$ 99.90
2K RS 54,00
4* RS 42,25
STD c/ computador
à vista R$ 11 9,90
2x R$ 65,00
4x R$ 37,50

R. Mlqwl
0 FUTURO DO

feira tem inicio o curso O plano
astral e os sele |stágios da alma.
com Francisco Josc de Oliveira,
que inclui no programa os sete
tipos de medtunidade. os sete subcorpos da alma e o equilíbrio 1 in e
vang na dança, na musica, no se,xo e na alimentação, alem de tecnicas de relaxamento. E o curso
Buquê exótico, com a designer Sónia Thereza Lara. começa na semana que vem. mas já está com as
inscrições abertas. O centro llca
na Rua Vital Brazil Filho, 39. Informações pelo telefone: 6110732.
¦ A Aliança Francesa de Niterói
esta promovendo o curso de extensão A reflexão estética tlé .•!/;i/n Mali am o roíiímce. o cinema
e o ensaio, que começa amanhã e
vai até o dia 10. A primeira palesira. A guerra i ml 1 \panliola. do
romance ao filme é com o prolessor Edson Rosa da Silva da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um dos coordenadores do
evento. O curso inclui a apresfntaçào do filme Espoir. dirigido
por Mairaux. diariamente ás Ish
Inscrições na Rua Lopes Trovão,
52. 2"' andar. Icarai ou no telefone
710-9619.

mrmre^jtol

V-^710-5465^?^

De

j|:0s asteròides: th quatro lacei da
grande deusa é o tema da palestra
que acontecera 110 dia 16. as 20h.
no Aratih Mandir — atividades
culturais, no Gragoatá. O evento
dará inicio ao ciclo Mulher da
nova era e a astrologia, que tambem incluirá cursos sobre o mesmo tema. coordenado pelo astrologo e terapeuta João Cividanes.
O espaço fica na Rua Cel. Tamarindo. 67.

As cartas devem ser enviadas para a redação do JB-Nitcrm. na Avenida
Brasil. 500'6° andar. CEP 20.949.900. Fax: 5854428,5801091.0 endereço
na Internet é: http://www.jb.com.br
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Idéias
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¦O professor de ioga José Hermogenes vai lançar 110 próximo
dia 16! às 19h. na Saia Carlos
Couto, os livros Saúde na terceira
idade e Dê mini chance a Deus.
editados pela Nova Era Record.
A s;tla Carlos Couto fica ao lado
do Teatro Municipal de Niterói,
na Rua 15 de Novembro. 27.
Centro.

CURSOS

•00
•0 +
• 00

c a

¦ O projeto Arte no Terraço,
promovido pelo Centro de Estudos Malikhelu. vai realizar hoje. a
partir das I6h. uma exposição de
artes plásticas, além de apresentações das bandas Bagabaló. de roogae. e Buraco Negro, de rock. O
Malikhelu fica na Praça Nilo IV
çanha. 3/. Boa Viagem. O ingresso custa RS 5.

d» Frkn.77 Grupo 1702

-

tarai

CIVILIZADA
& INFORMAÇÃO RELEVANTE
MÚSICA

99,7

JORNAL DO BRASIL

DOMINGO, 6 DE OUTUBRO DE 1996

NITERÓI
Samuel Martins — 14/2/95
Esgoto

ainda

é

usará

Clin

.jSSlk

O
barco
para

limpar

baía

Para evitar que o lixo chegue às praias,
catamarã funcionará como pá mecânica
pôde ver uma grande língua de
i.UIZ EDUARDO GARCIA
sujeira se estendendo entre a enA Companhia de Limpeza Urtrada da baía e a Praia de Boa
bana de Niterói (Clin) quer fazer
Viagem. Travassos explica que isuma faxina na poluida Baia de
so ocorre por causa do movimenGuanabara. Para evitar que o lixo
to das marés, que levanta o lixo
chegue às praias, a Clin pretende
depositado no fundo da baía.
"Por isso, só vamos
cortar o mal pela raiz. adquirindo
passar o nosum barco para fazer a limpeza do
so barco nas horas de entrada e
espelho d agua.
saída das marés. No começo da
Todos os dias. uma equipe de
manhã e no fim da tarde", diz o
80 homens da Clin percorre as
presidente da Clin, que já havia
praias de Niterói para retirar a
feito uma experiência parecida
sujeira que as águas da baia deiusando pescadores locais, mas
xam na areia. Nessa tentativa de
sem grandes resultados.
aliviar um pouco a poluição das
A companhia quer implantar a
toneladas
praias, são retiradas 10 "Para
até o verão. Com a chenovidade
de lixo todos os dias.
que
as praias oceânicas
do
calor,
gada
tenhamos menos sujeira nas
e, conseqüenvisadas
mais
ficam
praias, vamos retirá-la do lugar de
dos garis autrabalho
o
temente,
onde ela vem. ou seja. da Baia de
"A nossa expectativa com
menta.
Guanabara", explica Eduardo
a limpeza das águas é que o trabaTravassos, presidente da Clin.
lho dos garis diminua nas praias
A companhia pretende usar
da baia e possamos nos conccnum catamarã, embarcação de castrar na limpeza das praias oceânico duplo, com distância de aproexplica Travassos.
cas",
ximadamente de dois metros entre
"Funcionará tal
Além de facilitar o trabalho
cada casco.
qual
dos garis, o projeto de retirar o
uma grande pá mecânica, só que
máximo de sujeira possível da
para trás. Uma grande lona vai
baia também pode ser encarado
retirar a sujeira da água e jogar
instalada
tudo em uma caçamba,
como uma maneira de ajudar na
"Esse é também um
caa
tem
barco,
do
no meio
que
despoluição.
toneladas",
de
cinco
pacidade
gesto para tentar salvar a nossa
conta Travassos.
baia. Uma pequena contribuição
A idéia surgiu depois que Trano projeto de despoluição", conta
vassos sobrevoou a Baía de Guao presidente da Clin.
nabara. De uni helicóptero, ele
¦

Um
¦

milhão

Culto ao

'Ref

Roberto Carlos
invade Pendotiba
Al KA 1'INHP.IRO
mais de 2 mil posters.
São3 mil fotos. 41 LPs, 39
CDs. 74 compactos. E. claro,
uma paixão muito grande pelo
Rei. No bucólico Condomínio
Jardim America, em Pendotiba. um chalé de dois andares
abrjga o lã-clube Um milhão
de amigos, que reúne 3.400 sócios loucos por Roberto Carlos. a começar pela proprietária Vera Marchisiello.
Aos 48 anos. Vera Marchisiello levou mais de 30 para
reunir o acervo. Ela é capaz de
comprar os mesmos discos lançados por Roberto Carlos
aqui. na América Latina, nos
Estados Unidos e até no Japão. como o LP de 1981 Ele
está paru chegar. Há cinco
anos. Vera não se importou em
pagar RS 600 pelo disco em
inglês Bra:il's top leen star de
um colecionador da Venezuela.
"Esse disco é uma das raridades da obra de Roberto Carlos", diz a coordenadora do
lã-clube.
A coleção de Vera é cheia
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Além de discos. I era tem 2 mil posters e 3 mil fotos do ídolo
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Diariamente, os mris da Clin retiram das praias da Haia de Guanabara cerca de 10 toneladas de detritos

ngarrafament

ir

fas

de detalhes. Ela consegue reunir todos os LPs lançados até
hoje por Roberto Carlos no
Brasil. Além disso, guarda com
cuidado a gravação cm 78 rotaçôes de Brotinho sem juízo,
de 1960. o primeiro disco do
Rei. E também o primeiro LP.
Louco por você. de 1961.
"Tenho uma
grande relação
de amizade com Roberto. O
maior presente que recebi dele
foi ver o nome e o telefone do
grupo Um milhão de amigos
impresso na capa de Nossa senhora. lançado em 1993", conta orgulhosa.
Vera atende a dezenas de
telefonemas por dia de fãs associados ao grupo, que edita
"Há
um jornalzinho mensal.
sócios de vários paises, como
Itália. Holanda e França", diz.
Os fãs participam de uma reuniâo mensal na casa de Vera
para cultuar a vida e a obra de
Roberto Carlos.
Os encontros são recheados
de discussões sobre a carreira
do cantor e exibições de videos. Eles também assistem,
sem cansar, aos três filmes do
Rei: Em ritmo de aventura, de
1968, Diamante cor de rosa, de
1969. c A 300 quilômetros por
hora. de 1971.
Sandra de Souza
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Unor^a^aoonnmlos a enfrentar engarrafamentos em várUis ruas de Icaraí até fora dos horários de rush

Obra

atrasa

problema
Será preciso muito esforço da
Clin para diminuir um pouco os
níveis de poluição das praias da
baia. A empresa pode até ter sucesso na retirada do lixo. mas na
limpeza do esgoto, os resultados
só virão com o término do Programa de Despoluição da Baia da
Guanabara, como afirma o presidente da Clin. Eduardo Travassos. Segundo estudos da Fundaçào Estadual de Engenharia do
Meio Ambiente (Feema). as
praias de Niterói, que são banhadas pelas águas da baia. estão
completamente poluídas e impróprias para o banho há mais de 12
anos.
"É muito difícil estabelecer
uma diferença entre os níveis de
poluição. Não dá para fazer um
ranking. Estão todas bem sujas",
diz Doris Alvim Botelho, gerente
do Programa de Qualidade das
Praias da Baía de Guanabara. No
entanto, ela diz que na Praia de
Icaraí são encontrados os mais
altos níveis de poluição.
Segundo as medições feitas
mensalmente pela Feema, são encontrados 500 mil coliformes fecais por cada mililitro d agua da
Praia de Icaraí. Esse número è
muito mais alto que o suportável,
que é de apenas mil coliformes
por mililitro, dentro de uma média de cinco resultados.
Para saber as condições das
praias da baia, a Feema está fazendo esses estudos mensais. Com
isso, pode verificar o comportamento da água ao longo do tempo. acompanhando o resultado
das obras do projeto de despolui"Mas não encontramos muiçào.
ta variação no resultado. Os nileis de poluição não aumentam
nem diminuem", explica Doris.
Nesses estudos, por exemplo, pode-se constatar que as praias da
Ilha de Paqúetá são as que apresentam os melhores resultados
dentre todas as praias da baia.

na

curva

da

Principal trecho de ocorrência presidente da Sociedade Pestalozzi.
de acidentes na Estrada Caetano Lizair Guarino.
Monteiro, em Pendotiba. a curva
Segundo ela. como a instituição
conhecida como Pestalozzi ainda é cedeu cinco metros de seu terreno,
um problema na região. A prefeitu- a prefeitura pôde aumentar a largura de Niterói não cumpriu as pro- ra da pista no sentido Pendotibamessas de concluir, até agosto, as Niterói. Mas, a presidente da Pesobras de alargamento das pistas — talozzi diz que. ao contrário do que
para tornar a curva menos sinuosa havia prometido, a Secretaria de
— e construir um canteiro central Obras não alargou três metros na
na estrada. E quem mais sofre com pista do sentido contrário para acaesse atraso são as 3 mil pessoas, bar com a sinuosidade da curva.
entre elas 450 crianças deficientes,
Além disso, o atraso para a reaque vão diariamente à Sociedade lizaçào das obras, que estão comPestalozzi, bem em frente ã curva.
pletando quase um ano, vem dificu"Há anos
tando o movimento de entrada e
"Toda a
que luto para resolver
saída da Pestalozzi.
parte
o problema desta curva. Mas a mida frente da instituição ficou tunha paciência se esgotou. As obras multuada e estamos até sem o estasó começaram em janeiro e estão cionamento". diz Lizair Guarino.
sendo realizadas em ritmo muito
A presidente da Pestalozzi acrelento. Às vezes, só vejo dois ho- dita. no entanto, que o alargamento
mens trabalhando ali. Para piorar, de uma das pistas já vai contribuir
na reta final, a prefeitura não cum- para a redução do número de aci"Aliás, despriu o que prometeu", reclama a dentes naquele trecho.

Pestalozzi
de quando as obras começaram não
houve mais acidente aqui", acrescenta.
O diretor do Departamento de
Transportes Urbanos de Niterói.
Adhemar Reis. explica que o atraso
das obras é decorrência de problemas técnicos, como a transferência
de três postes de iluminação para a
nova delimitação da curva, que ganhou mais sete metros de extensão.
Adhemar Reis reconhece que se
a pista no sentido Niterói-Pendotiba não for alargada, a curva será
"A
mantida.
presidente da Pestalozzi está certa. Os riscos de acidcntes ali continuarão, embora menores. A prefeitura deve rever este
problema", diz Adhemar.
Ele diz ainda que depois da conclusão das obras, a Estrada Caetano Monteiro ganhará em toda a
sua extensão novas placas indicativas, pintura das faixas e dos quebra-molas.

Ruas estreitas, muitos carros
circulando e estacionamentos irregulares ao longo da maioria das
vias. O trânsito em Icaraí se tornou um verdadeiro caos até fora
dos horários do rush. Hoje, até
mesmo no inicio da tarde, os motoristas enfrentam engarrafamentos em ruas como Gavião Peixoto, Álvares de Azevedo. Pereira
da Silva e Presidente Backcr, além
de trechos da Rua Coronel Moreira César e Avenida Roberto
Silveira. A inversão dos sentidos
das ruas Moreira César e Tavares
de Macedo também continua causando protestos de moradores.
Os engarrafamentos na Rua
Moreira César, por exemplo, se
formam no sentido contrário. Ou.
seja. se antes a rua ficava congestionada no sentido Avenida Ary;
Parreiras-Rua Miguel de FriasJ
agora é comum ocorrer retenções
nos trechos compreendidos entre
a Miguel de Frias e Álvares de
Azevedo, rua que recebe grande
em
fluxo de carros da Zona Sul "Os
direção à Ponte Rio-Niterói.
engarrafamentos continuam. Só
mudaram de direção", reclama o
motorista de táxi Gilberto Rodrieues.
Além disso, muitos sinais luminosos em Icaraí não vêm sendo
respeitados pelos motoristas. Na
segunda-feira da semana passada,
era comum ver carros avançando
o sinal da Rua Pereira da Silva
esquina com Gavião Peixoto. Na
Álvares de Azevedo o problema é
a falta de sinal na esquina com a
Rua Mem de Sá.
O diretor do Departamento de
Transportes Urbanos, Adhemar
Reis. diz que o sinal foi retirado
"porque os motoristas nào
dali
respeitavam a sinalização". Ele
diz que a maioria dos motoristas
não respeita os sinais das ruas de
Icarai e a solução para o problema será manter um guarda de
trânsito cm cada uma das vias de
grande movimento.
Além disso, Adhemar Reis
acredita que o único caminho para reduzir os engarrafamentos em
Icarai será a proibição do estadonamento no lado direito nas ruas
Gavião Peixoto. Lopes Trovão e
"Já realizamos
Otávio Carneiro.
essa medida nas ruas Moreira César e Álvares de Azevedo e as
retenções no bairro diminuíram
muito", comenta.
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j«, levando leias, tinteis e pincéis para pontos como a Pedro dc hapuca, na Praia das Flechas
Para pintar a cuMh Jaime, considerado um dos melhores paisagistas contemporâneos de Niterói, dispensa o ateliê no Ingá

Ateliês
Praias,

estaleiros,

rochas e pescadores

ao

são matéria-prima

ar

para pintores que

livre

recriam

em

suas telas as belas paisagens

da

cidade

OTÁVIO LEITE
As belas vistas dc Niterói, que já renderam até
. piada de mau gosto dos cariocas, são responsáveis
pela preservação de uma das mais importantes e
tradicionais escolas de artes plásticas no pais: o
paisagismo. Para os pintores, não faltam fontes de
inspiração, especialmente os que retratam as marinhas. São praias, pescadores, estaleiros e embarcaçòes. que há décadas vém encantando artistas de
todos os cantos do pais e até mesmo do mundo.
O pintor niteroiense Antônio Parreiras, referência óbvia para os paisagistas e naturalistas da
cidade, teve como mestre o alemão Jorge Grimm,
que em ISS4. encantado pelas paisagens, criou o
"O
primeiro curso livre de pintura na cidade.
chamado Grupo Grimm foi responsável por uma
mudança importante na história da arte brasileira.
Para muitos, a introdução do naturalismo e ao
método de Grimm. de pintar paisagens ao ar livre,
foi a maior ruptura estética ocorrida no século
19", explica Dora Silveira, diretora do Museu
Antônio Parreiras, onde está o maior acervo da
cidade de quadros de paisagistas.
Escolha — Dora justifica a escolha de Niterói
"as vistas
daqui
pelos
pelos artistas do Grupo Grimm:
são
sao lindíssimas". Composto por artistas como
Irança Júnior. Domingos Garcia y Vasquez. João
I
i-íatista Castagneto e Hipólito Caron. entre outros.
^Batista
-j5
I grupo veio para Niterói acompanhando o mestre
iilemao.
jilemão.
~
Jorge Grimm trocou o bairro de Santa Teresa,
no Rio. peta Boa Viagem, depois que seus métodos
de ensino de pintura ao ar livre — considerados
revolucionários — foram contestados pela Academia Imperial de Belas Artes. Durante dois anos. o
grupo excursionou pelo Estado do Rio reprodu/indo as belas paisagens que encontrava. Como a
maior parte retratava Niterói, a cidade passou a
ser uma espécie de referência para os naturalistas.
"Muitos vieram depois, seguindo a rota de
Grimm e de Parreiras. Nos grandes salões, as
premiaçôes. às vezes, levavam os artistas ao Rio de
Janeiro e a Niterói para que pudessem pintar as
paisagens. A cidade virou uma referência muito
importante", diz Dôra. Ela lembra que. logo após
o movimento modernista, já no século 20. o Grupo
Bernardelli. liderado pelo pintor Henrique Bernardelli. fez um trabalho igualmente revolucionário
"Isto sem
na cidade, dentro da linha paisagista.
falar em viajantes, como Debret. que sempre passavam por aqui para retratar paisagens", conta.
Qualidade — Para Dôra, a produção atual
dos
de Niterói é vasta e de excelente
paisagistas
"
"O
pintor Aluisio do Vale. que já morqualidade.
reu, foi um dos grandes modernizadores desta
escola. Ele influenciou nomes como Roberto Paragó, que morreu recentemente. Jaime Cavalcante e
Mário Reis, entre outros", diz. A novíssima geraçào
de paisagistas niteroienses é bem representada
por Rafael Vicente, de 20 anos. estudante da Esco" ia Nacional de Belas Artes. O Museu Antônio
*
Parreiras, no Ingá. tem uma sala exclusiva só para
-paisagem contemporânea.

Ismar Ingber

Luis Alvarenga
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"aratfõ,
seus quadras
inspiraeao para sens
estaleiros e praias a inspiração
há um
mês, MartoReis
urn mes.
Klário Reis (f E) ve Rafael Vicente buscam em estaleirose
quadros
Paramo,
Roí
artistaa Roberto
Influenciados
Injluenciados pelo artist
que morreu lia
Influências
Apontado pelos colegas como o mais importante
nome entre os paisagistas contemporâneos de Niterói,
o pintor Jaime Cavalcante não pode ser classificado
apenas como um artista plástico. Ele é mais do que
isso. Uma espécie de aglutinador de todos os movimentos ligados á pintura na cidade. No seu ateliê, na
Rua Casimiro de Abreu, no lngá, o entra-e-sai de
artistas é constante e mesmo não sendo professor.
Jaime è tratado como mestre por um grande grupo de
discípulos, que o procuram em busca de conselhos.
"Viajo
muito e não tenho tempo de dar aulas. Nos
sábados, professores de escolas e cursos de arte trazem
os alunos aqui no meu ateliê para conversarmos um
pouco sobic naturalismo", conta Jaime. Discípulo de
Aluisio do Vale. Jaime começou a pintar sob influência
do pai. J. Carvalho, que também era artista plástico.
"Cresci
convivendo com outros artistas e isso me

Parreiras
Pintor, escritor e professor. {I :*v y:, %j:>.: ?
¦ I
I
,/t
considerado o mais importante |LV.\:-'vtv! ,;,vv^^B!:::
'IpTU
nome das artes plásticas em jyffll|[
Niterói. Antônio Diogo da Sil- fljCWtL Èfúíx
va Parreiras é uma referência
jflÉ p) JH
imediata quando se discute a
tradição naturalista niteroiense. Apesar de sua obra não ter ficado restrita a esse
formalismo, é impossível pensar em pintores paisagistas c não lembrar imediatamente dc seu nome.
A influência é tão grande que o principal museu da
cidade, com obras desta escola. leva o seu nome.
Nascido em Niterói em 1860. Parreiras começou em 1883 na Academia Imperial de Belas Artes.

de

Pancetti

e

Paragó

marcou muito", lembra.
A importância de Jaime pode ser medida pela escolha dc seu nome para a reinauguraçâo, no ano passado. do espaço dedicado aos paisagistas contemporáneos no Museu Antônio Parreiras. Admirador de Roberto Paragó. morto há um mês, ele cita outros naturalistas como continuadores da tradição em Niterói.
Entre os mais destacados estão Celmo Rodrigues,
Mário Reis, Rafael Vicente. Aldo de Paula Fonseca.
Costa Filho. Rosa Corrêa Camargo, Milton Elálio.
Selma Pereira, Isabel Castro e Jane Giron.
"Não
consigo trabalhar em ateliê. Tem que ser de
forma natural, ao ar livre", afirma Mário Reis. Apesar
de estar trabalhando muito na cidade dc Duas Barras,
ele confirma que as paisagens de Niterói são perfeitas
"Temos aqui os estaleipara as pinturas naturalistas.
ros, a Ilha da Conceição, as praias de Jurujuba, Adão e

é

referência

no

Eva, Boa Viagem e Praia das Flechas", diz Mário, que
sofreu influência do amigo Paragó.
Mário Reis, apesar de seguir a tradição, foge um
pouco á linha de Antônio Parreiras, preferindo adotar
a escola de José Pancetti — pintor italiano radicado em
Niterói. A exemplo de Mário, outro importante representante do paisagismo contemporâneo, Celmo Rodriem Niterói o cenário ideal para suas
gues. encontra
"Temos aqui lugares belíssimos, mas
sinto a
pinturas.
falta dc uma escola dc tradição como era a Escola
Fluminense de Belas Artes", diz.
Entre os novos valores, há muita expectativa em
torno do pintor Rafael Vicente, de 20 anos. Estudante
da Escola Nacional de Belas Artes, no Rio, ele afirma
de Roberto Paragó,
que conheceu o paisagismo através
"Foi
sua
família.
meu mestre e me
era
amigo
de
que
ensinou a gostar deste estilo", diz Rafael.

paisagismo
exemplo de Grimm, rompeu com a escola. Em
1896, pintou um de seus trabalhos mais conhecidos. a tela Sertanejas, que está exposta no Museu
Nacional de Belas Artes. Nos primeiros anos do
século 20. Parreiras dedicou-se à pintura histórica,
fazendo vários trabalhos para ornamentar palácios
e sedes de governos.
Dos últimos quadros que pintou, antes de sua
morte em 1937. destacam-se Beckman e Mem de Sã
chega à Guanabara. Este último foi oferecido ao
governo português. Em 1941. sua residência c
ateliê foi transformada, por decreto, no Museu
Antônio Parreiras, onde está a maior parte de sua
obra.

Um ano depois, abandonava a escola para seguir o
grupo formado por seu mestre Jorge Grimm em
Niterói. Sua primeira mostra individual aconteceu
em 1885. na sua própria casa. em Niterói, expondo
em seguida no Rio de Janeiro. Em 1888, foi para
Veneza, na Itália, aperfeiçoar seus estudos na Academia de Belas Artes. De volta ao Brasil, participou de diversas exposições, conquistando prêmios
em alguns salões.
Contratado para reger a cadeira de Pintura de
Paisagem da Escola Nacional de Belas Artes, tentou adotar o mesmo modelo didático de Grimm.
Curiosamente, a história se repetiu e Parreiras, a
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acredita cm unia competição forte c nem equilibrada
torneio,
ilo
uni
dos
organizadores
TSivree
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Camboinhas

vai

disputa
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brilha

niteroiense

Sete medalhas de ouro e cinco de
prata para apenas oito atletas. Proporcionalmente, nenhuma delegação que disputou o Campeonato
Pan-americano Open de Tae Kwon
Do. em Los Angeles, nos Estados
Unidos e no Equador, conseguiu
resultados tão expressivos quanto a
equipe Highway One, de Niterói,
reque participou da competição "Eoi
do
Rio.
o
Estado
presentando
o melhor resultado já obtido por
uma seleção brasileira e também o
nosso melhor", conta o técnico-atleta Ricardo Andrade, que conquistou o ouro no poom se na categoria Master. de 33 a 40 anos.
Segundo Ricardo, a equipe de
Santos também obteve um resultado expressivo na disputa, realizada
no mês passado, com 46 medalhas
"No entanto,
propara 52 atletas.
porcionalmente nós tivemos um desempenho melhor. Isto mostra o
excelente nível do tae kwon do daqui", diz. Ele lembra ainda que.
como o Rio não tinha uma equipe
própria, dois atletas de lá. que já
tinham sido seus alunos, pediram

tae

de

do

kwon

integrar a equipe niteroiense.
para
"Como se trata de um torneio do
tipo open, não há uma classificação
geral por pais. Mas foi a melhor
participação brasileira. Com a nossa equipe e atletas de São Paulo e
Paraná, conquistamos mais de 100
medalhas", conta.
O campeonato de tae kwon do é
dividido em duas modalidades diferentes: luta. chamada de kyorugui. e
exibição, chamada de poom se. Na
primeira, a equipe de Niterói conquistou duas medalhas de ouro e
três de prata, além de um 4" lugar.
Os atletas João Fábio Galeano e
Leonardo Oliveira levaram ouro na
categoria adulto, ate 32 anos, enquanto Adriana Santos, Douglas
Marcelino e José Paulo Gurgel ficaram com a prata, também na categoria adulto. Para não se machucarem com a violência dos golpes, os
lutadores usam protetores de tórax,
nos braços, bucal, genital e capaçete.
O poom sc é completamente diferente. É apenas a exibição coreografada dos golpes onde os atletas

devem reproduzir com precisão,
técnica e muita coordenação os
movimentos de ataque e defesa.
Além do próprio Ricardo, que levou o ouro na categoria master. a
equipe de Niterói ficou com as medalhas de ouro de Leonardo Oliveira e João Fábio na categoria adulto. Leonardo ainda ficou com a
prata na categoria júnior, até IS
anos. O destaque foi Jorge Fernando com duas medalhas de ouro nas
categorias adulto e júnior. Adriana
Santos ficou com a prata entre os
adultos.
Já selecionado como modalidade olímpica para as Olimpíadas de
Sidnei, na Austrália, no ano 2000, o
tae kwon do foi apresentado como
esporte de exibição nas olimpíadas
de Seul, em 1988. e Barcelona, em
"A
Confederação Mundial de
1992.
Tae Kwon Do e o Comitê Olímpico
Internacional já definiram as regras
para o esporte, que em Sidnei contará para o quadro de medalhas",
explica. Segundo Ricardo, pelo nivel atual dos atletas, o Brasil poderá ter grandes chances de medalhas
em Sidnei.
Marcelo Thoobald/8-1-96
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Competição estadual deverá revelar nova safra de velejadores
nustral olímpica. Ao contrário da
garotos vão participar. Todos eles
LI 1/ 1 Dl ARDOGAKC l \
slulom — uma prova de apenas
com chances de representar o
três minutos —. as outras categoKm novembro. as grandes /iBrasil na Austrália", di/
—
rias são regatas de longa duração.
as
\ào
mostrar
windsuríe
do
do
O apoio
jía
Calendário
Segundo George, a equipe de
suas principais manobras na Praia
BrasileiCOB e da Confederação
Niterói tem grandes chances. O
de Camboinhas. No Campeonato
ra de Vela e Motor (CBVM). sevelejador destaca os nomes de PeEstadual, marcado para os dias
gundo George. è importante para
dro
São Thiago, Davi Mello, Leode
cerca
21 c 24 do próximo mês.
que o campeonato se transforme
Rabcllo, Pedro Vale. Rinardo
70 velejadores disputarão palmo a
em um grande evento do calenda"Mas ane Patrícia Araújo,
Borghetti
vento
cardo
ao
lugar
o
melhor
rio esportivo da cidade.
palmo
"Esses são os
as
mulheres.
entre
de
chegada
a
linha
cru/ar
o
estaseria
importante
tes.
para
que
representantes da nova geração de
nas primeiras colocações. Para o
duaf deixasse de ser disputado em
atletas
organizador do campeonato,
que estamos preparando
uma única etapa, como está sendo
Olimpíadas de 2000 c
as
George Rebello. além da imporpara
este ano. Temos que ter um camo velejador.
di/
2004".
tància do titulo, o torneio e a
como
várias
etapas,
peonato com
na formação
contribuir
Para
di/.
para
o
é Brasileiro",
primeira grande preparação
a próxima Olimpíada.
de atletas, George treina uma
O estadual vai reunir três cateequipe de aproximadamente 100
Com a moral de quem dispugon.ts júnior, até IK anos. e adul—
velejadores na Guarderia Meu
anos.
de
35
to e master. para mais
Seul. em
lou duas olimpíadas
"Esse e um campeonato, aberto.
1'2
—.
Garoto, de sua propriedade, na
George
88. e Barcelona, em
"È a minha
Praia de Camboinhas.
não
devemos
eu
acredito
Mas
è
o
mique
afirma que o campeonato
equipe olímpica. Ê nesse apoio
ler muitas inscrições de velejadocio de uma longa caminhada ruaos jovens atletas em que se bares de outros estados, como no
mo à Olimpíada do ano 2000. em
o
seia o projeto do COB para torano passado, já que campeonaSidnei. na Austrália. Trabalho
etapa
martem
uma
nar o Brasil uma potência olimpibrasileiro
to
do incentivo
que será feito através"Estamos
o
explica. George considera o
conta
data",
ca",
a
mesma
cada
sinás novas gerações.
para
tão importante
campeonato
velejador.
do
as
idéias
com
toni/ados
presiNo campeonato, os atletas vão
quanto as medalhas trazidas por
dente do Comitê Olímpico BrasiMarcelo Ferreira e Lars e Torben
disputar o sluloiu e as modalidaleiro (COB). Carlos Arthur Nu/ruce
e
rtice
hoartl,
coiir.se
de
Grael.
des
man. Neste campeonato vários
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BOLINHO DE BACALHAU
PASTÉIS DE SIRI E
CAMARÃO FEITOS NA HORA
DIES!

. C oni A hora do galo. C láudia Lage venceu o Concurso Stanislaw Ponte Preta, na categoria Conto

Um
¦

ensaio

na

literatura

A obra passou pelo crivo dos
jurados Aderbal Freire Filho.
Alcione Araújo. Antônio Torres. Ferreira Gullar, Jorge Wanderley. José Louzeiro. Luciano
Trigo. Nélida Pinon. Sebastião
Uchoa e Sônia Coutinho. O
concurso inclui ainda as categorias Poesia. Crônica. Novela,
Dramaturgia e Teledramaturgia.
A premiaçâo será no próximo
dia 23. no Espaço Cultural Sérgio Porto, no Humaitá. na Zona
Sul do Rio.
Cláudia tem outros contos e
e
pretende procurar uma editora
"Mas
lançar seu primeiro livro.
teatro c a minha prioridade. Escrever é uma experiência muito
solitária, enquanto o teatro é

Duble de atriz e

escritora ganha
concurso de contos
Jl 1)11 II MORAI S RI N/l
\ í iterói acaba de abocanhar
IN o primeiro prêmio em
uma disputa literária promovida
pela Secretaria Municipal de
Cultura do Rio. A atriz niteroiense Claudia Lage. 26 anos.
foi a vencedora do Concurso
Stanislaw Ponte Preta, na categoria Conto. .1 hora do galo. que
será publicado pela Editora Rio
Arte. conta a história de duas
irmãs velhinhas e competitivas.
l:m Jia. uma delas acorda decidida a morrer. Assim, segredos
vão sendo revelados.
t

uma atividade de grupo. No
meu caso. os dois se completam"
explica.
Prestes a se formar cm Letras
pela Universidade Federal Fluminense (UFF). a segunda faculdade que cursa. Cláudia estudou a vida inteira no Centro
Educacional de Niterói (CEN) e.
desde pequena, sempre gostou
muito de ler e escrever.
Atualmente. Cláudia dedicase mais à profissão de atriz e está
ensaiando duas peças. A primeira é uma peça infantil apresentada em várias escolas. A outra,
que mistura teatro e dança, será
encenada no ano que vem no
Teatro Villa-Lobos. no Rio.
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navegar

pretisa
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Internet,

atravessar
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você

a
a baia

Niterói.
INITNET. O primeiro e o melhor provedor de acesso à Internet em
I Sem sair de casa e pagando ligação local seu dinheiro ganha mais fôlego
I para conectar o mundo inteiro. A diferença vem na sua conta telefônica.

' »>T '•
PRIMEIRO

Ligue!

DE

'
NITERÓI

611-7418

http://www.nitnet.com.br
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Brinquedos, roupas,
AURA 1'INHFIRO
Comemorar o Dia tia Criança só
é bom ao lado de muitos presentes.
Todo mundo sabe que beijinho e
abraço não satisfazem a garotada
no dia 12 de outubro. Há uma
imensa variedade de produtos nas
vitrines das lojas e a briga entre os
comerciantes pelas melhores ofertas
é grande. A maneira mais econòmica de encontrar o brinquedo que o
filho está pedindo há meses é andar. andar e andar... O Plaza Shopping. maior corredor de consumo
da cidade, prevê aumento de 20%
nas vendas em relação ao mesmo
do ano
período
"A entrada depassado.
um grande número de brinquedos importados no
pais fez com que os preços ficassem
mais baixos. Assim, o consumo deve ser maior do que em 95". diz a
gerente de Marketing do Plaza.
Adriana Nietupski. Mesmo com as
facilidades de pagamento a crédito,
é preciso ficar atento á diferença de
preços: a versão moderna da Barbie
com aplique no cabelo, exemplo,
custa de RS 46 a RS 51.30. dependendo da loja.
Boa forma — Mas se a menina seguir o gênero aventureira, há
também outras boas opções, enibora mais pesadas para o bolso. Na
Fairv Baby. no Niterói Shopping, o
Jeep da Barbie. movido à bateria,
para duas crianças, custa RS
921.60. E dependendo da idade,
presentear os filhos com uma bicicleta nova é sempre um bom estimulo para que eles mantenham a
forma. Na Nippon. a bicicleta
Mondaine de 18 marchas custa RS

fitas de vídeo e CD-ROMs
199, e a de 21 marchas, RS 269.
Uma opção boa e barata para
aproveitar o verão se esbaldando
na praia é o bote inflável de jacaré,
a RS 14.99. Na mesma rota do
calor e muita água, há outras opçòes como pés-de-pato da Actual.
por RS 56, e a prancha de bodvboarding. a RS 203.
As crianças mais chegadas á realidade virtual podem escolher entre
os badalados CD-ROMs. que tém
preços bastante variados. O do Batnu vi Foreveé sai por RS 79,99. na
Casa & Video. e o CD-ROM da
Mònica e super-heróis, a RS 42.99.
Os CD-ROMs dos filmes da Disney
Rei Leão e Aladdin saem a RS
47.90, nas Americanas. As fitas de
video Toy siory e Pocahontus, na
Breno Rossi. custam RS 29.
Vaidade — Para crianças vaidosas, há roupas de todos os tipos.
A bermuda de brim custa RS 19.90.
e um vestido em helanca e gorgurào
com crochè sai a RS 30.90. ambos
no Lápis de Cor. Os bebês também
têm podem ser produzidos: o vestido em tricoline estampado custa RS
46 e o macacão em algodão com o
bonézinho do mesmo tecido sai por
RS 39.
Um bom programa para deixar
os baixinhos felizes é brincar na
área de recreação da Lego. instalada. das !2h ás 20h. no terceiro piso
do Plaza Shopping. Na Panda Presentes, esse brinquedo de 536 peças
para a montagem de um foguete
custa RS 149. Para criar um cavaleiro de 36 peças, gasta-se RS 10.
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,\as principais lojas da cidade. os pais poderão escolher entre as bonecas Barbie. miniaturas do Mickey e da Minie ou fitas de video de desenhos

v\>\

Niterói iniciou o projeto de informática educativa.
Para os alunos, isso significa estar hoje em sintonia
com o futuro, aprender desde cedo a trabalhar com
essa ferramenta imprescindível para o amanhã. Para
os professores, o treinamento que lhes é dado, ó
uma atualização nos métodos de ensino, um upgrade
Nu loja João Pedro, o vestido estampado de tricoline custa RS 46

profissional. 0 mais importante disso, é o fato de

0

que tanto alunos, quanto professores estão na

PREÇO DA FANTASIA
Livraria Gutenberg
O livro sonoro da Pocahontas. de
Walt Disney, sai a RS 20. O meu
rel<>gio, de Lúcia Pimentel Gocs.
RS 12.50. Animalfiibeto, de Stella
Carr. RS 12.90. Livro de pano
com desenhos educativos Boa
Soitc. RS 36.
Galeria do Cinema I, na Coronel
Rua Moreira César, cm Icarai.
Nippon
Bicicleta Mondaine de IX marchas. RS 199; a de 21 marchas
custa RS 269. Modelo em miniatura de uma Ferrari, a RS 29.50;
Jaguar. RS 16.50: Porsche. RS
29.50.
Avenida Amaral Peixoto, 370, loja
10, Centro.
Parque doa Brinquedos
Urso polar de pelúcia, RS 167;
boneco Shurato, RS S.90: boneca
Angélica. RS 129: boneca Dentita. RS 52: boneca da Barbie com
aplique para o cabelo. RS 46: jogo
War, RS 37.90; jogo Porta dos
Desesperados. RS 19.90; pião sonoro, RS 8.50: Mega Drive 3. RS
260: Master System 3 compact.
RS 164.
Niterói Shopping, na Rua da Conceição, Centro.
Pairy Baby
Jeep Power Wheels. para duas
crianças. RS 921.60: Jeep da' Barbie para duas crianças. RS 921.60:
Jeep Fisher-price Indy 500. RS
299; cozinha da Little Tikes. RS
512.
Niterói Shopping
Panda Pm«nte>
Lego com 536 peças para montar
um foguete. RS 149; Lego para
montar cais marítimo, com 355
peças. RS 99: Lego para montar
cavaleiro com 36 peças. RS 10.
Shopping Icarai, na Rua Coronel
Moreira César, em Icarai.
Ala Moana
Mochila de brim. RS 33; bermuda
Je tactel. RS 27; short de pano.
RS 23.90; pés-de-pato Actual. RS
56; prancha de bodyboarding
marca BZ, RS 203.
Galeria do Cine Center, na Rua

Moreira César, Icarai.
João Pedro
Vestido em tricoline estampado
para bebê. RS 46; macacão em
algodão com boné. RS 39.
Plaza Shopping, Rua 15 de Novembro. Centro.
Breno Rossi
Fita de video Toy story. RS 29;
fita de video Pocahontas. RS 29.
Plaza Shopping.
Casa A Video
CD-ROM li 'mg Goiwmnder II.
RS 79.99; CD-ROM Ripper com
seis CDs. RS 79.99; CD-ROM
Batman Fnrever, RS 79.99; CDROM Mònica super-heróis, RS
42,99; bote inflável com remos
para duas pessoas. RS 47.99. bóia
em forma de jacaré. RS 14.99.
Plaza Shopping
Pat Bru
Miniaturas Disney com chaveiro
ou ventosa do Mickcy ou da Minie. RS 8 cada: bicho de pelúcia, a
partir de RS 15.
Plaza Shopping
Rozenlandia
Boneca Barbie com aplique de cabelos, RS 51.30; boneca Barbie
pediatra, RS 47,34; Futebol Clube
do Marcelinho {jogo com bonecos
para futebol de mesa). RS 53.76;
miniaturas Disney do Corcunda
de Notre Dame, RS 5.90 (a carteIa): carro Mustang de plástico resistente com controle remoto. RS
122.
Plaza Shopping
Lojas Americanas
Pense Bem (Tov Story) da Tcc
Toy. RS 59.99; CD-ROMs Disney
Rei Leão e Aladdin, RS 47.90.
Plaza Shopping
LApis de Cor
Bermuda de brim masculina. RS
19,90; camiseta masculina em malha. RS 11.90: vestido em helanca
e gorgurào com crochê. RS 30.90'
bermuda de brim colorido para
bebê. RS 19.90; camisa em malha
listrada para bebê. RS 13.90; vestido em popeline xadrez para bebê. RS 21.90.
Plaza Shopping

direção da informação, na era da tecnologia. Por
isso, no futuro. Niterói também vai estar na frente.
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A poltrona Sleepy é o foco do quarto dc garota
(à dir.). E o colorido vai renovar os modulados clássicos

0
quarto

ao
gosto

jovem
Antes de decidir cores, móveis e objetos, deixe por conta das garotas e da rapaziada a decoração que eles mesmos vão curtir
IF.SA ROnRIUUP.S
EBÊS vivem cm ambientes decorados ao gosto das mães, das
sogras, das avós. dos decoradores. Mal começam a andar,
começa a complicação, porque nem sempre os gostos c objetivos da família coincidem. Até que chega a adolescência, o caos
B total. Os arquitetos são os primeiros a se conformarem com as
dificuldades. Decorar um quarto destes c como uma grande brincadei"O
icen-ager tem uma individualidade especial, mas pertence a
ra.

várias tribos", definiu Adcl Alvim, cm plena montagem de um ambiente na mostra /ls Artes da Rapaziada, no Rio Design Center. Um
garoto anda de bim joga squash, patina na Lagoa. Precisa dc bancada
para o computador, uma linha de telefone para a Internet c para as
namoradas. Se tem 16 ou 17 anos; provavelmente ainda guarda uma
bola antiga, um aviãziaho da infância. 0 toque bem-humorado e
sofisticado dc Adcl foi a escolha de um desenho dc Magy Imobcndorf,
uma versão livre do Mickey.

As garotas exigem outros detalhes, como demonstra lgncz Ferraz.
"Elas
c ideal, por
querem quarto com cara de sala. A poltrona Sleepy
ou uma
sofá,
espreguiçadeira
de
serve
ser larga, ter várias inclinações,
espelho
um
boa cama. Tem que haver lugar para as revistas favoritas,
c os bichos de pelúcia, mania dos tempos de criança."
¦ »¦•*¦-¦¦——
2
na
¦ Mais quartos jovens
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sonhos
No espaço jovem, juntam-se velhos
brinquedos e as ambições atuais
T^T 0 quarto-sala criado para
os móveis têm
I
|% as garotas,
I w puxadores nas cores da
I « moda de verão — verde,
X 1 laranja —. e um detalhe
aproveitável para a casa inteira è
o piso que Ignez escolheu, um
Trevopiso (lâminas de madeira)
amendoim, tipo raramente visto,
e muito bonito pelo desenho natural, mais marcante do que o
mogno. Outra arquiteta, Mònica
Geronimi, acha que um adolescente é um adulto em potencial,
mas não estimula muito a fixação
"Tem
na TV.
que ter espaço para
estudar, para o computador", e
mostra a estante da Lacca com
algumas adaptações suas nos pés
em losangos, com montagem fácil
pela estrutura pronta. 0 piso è de
pedra São Tomé, e em meio á
sobriedade destaca-se a graça dos
três painéis corrugados. presos na
parede. Um pulo-do-gato da arquiteta: são telhas de alumínio
pintadas de laranja, capazes de
agradar qualquer jovem.
Outro estilo é de Ivan Rezende, que usou seu espaço como um
atelier de uma dupla de criadores.
Talvez um jovem pintor e uma
estilista, casal que tem poucos
móveis e muito material de tr.ib.ilho. Uni invade o espaço do ouiro. e o conjunto tem o encanto da
criatividade, que independe de
grana, comentou Ivan. que reuniu o talento de Jean-Baptiste I)òchery com óleos, desenhos e croquis ao vestido de noiva, com corpete de tressê dc preservativos,
criado por Tula Moraes e Cristina Augusto. Sobre a mesa dupla
da Interni, uma edição da Divina
Comedia, com gravuras de Gusta-

Será

fácil

Do Paraná, chegam as cores
para os quartos inlanto-juvenis. A
marca MaMaison sugere armarios, maleiros. estantes, escrivaninlias e cômodas com portas e gavetas — acabamentos frontais —.
nas cores a/ul. salmão, preto ou
branco. A maior vantagem é o
fato da parte frontal poder ser
montada separadamente, perminndo que o quarto mude de cara
apenas com a troca das portas e

ve Doré e um abajur doido, com
pés de galinha servindo de base;
no canto, uma luminária de pé da
Lampe, que se equilibra numa inclinação inesperada. Um conjunto divertido, síntese de um ideal
de vida para jovens criativos.
A arquiteta Denise Nunes não
fá"z parte do time que faz as Artes
da Rapa:i(uia no Rio Design Cenler. mas também desenvolve projetos pensados para a faixa dos
11 aos 18 anos. Enfatiza o uso de
materiais de fácil manutenção e
inventa móveis utilitários, como a
estante que organiza as coleções
de bonés, tem lugar para engradados plásticos onde são guardadas
revistas ou miudezas, e um painel
de cortiça para fotos e recados. O
mais importante é o piso de Marmoleum. um sintético novo, com
estampa de mármore. Pode ser
colado direto sobre o piso de cimento.
¦ As Artes da Rapaziada reúne
estes arquitetos: Adel Alvim. Angela Palhares, Vera Rebello, Bernardo Schor, Rogério Antunes,
Carlos Alberto Carneiro, Flávia
de Farias, Israel Nunes. Francisco
Torras. Marcelo Cordeiro de
Mello, Gilda Zukin. Verônica Le\ui. Graça Porto. Marilia FarjalLi. Ignez Ferraz. Ivan Rezende.
Lula Abranches, Lycia Maia. Fabiaiía Bazbuz. Marcela Sertà. Mirume Flores. Mònica Geronimi.
Rogério Ribas. Paulo Ma/ziero.
Ronuldo Silva Filho. O evento
sc realiza no Rio Design Center
(Avenida Ataullo de Paiva. 27Ü,
no Leblon). com entrada franca
até o dia 13 de outubro • Denise
Nunes 2S6-7í<(ifi

simples
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A bicicleta ou u prancha ganham um suporte dobràve!
Guarde as manias
tratado Com pintura eletrostatica,..,
Onde guardar a prancha dc
c agüenta ate 10 kg de peso,
surfe, a bicicleta, o jskate? Estas
manias jovens, que ás vezes duQuando não estiver em uso. o
Multiuso pode ser destravado e
rain a vida inteira, precisam de
deslocado para as laterais.
um suporte especial. A divisão de
utilidades da Metalúrgica Spin¦ Metalúreica Spinning: (011)
ning esta lançando o Multiuso.
16 83 II
feito em aço redondo e em chapa.
"•j™"- ""
:
;
wi|k
r

mudar
gavetas.
Uma garotiiiha pode passar a
infância no colorido salmão, o rosa dos anos 90. E depois que crescer. sc quiser seguir a moda, poderá trocar para tudo em preto e
branco, muito chique.
¦ MaMaison: Rua Lysimaco
Ferreira da Costa. 29 cj. 01. Centro Cívico, cm Curitiba; telefone
(041)254-4431

Toque
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para

/v(iM Re:cmtc criou o atelier Jos iiovos artistas
V

ii
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Inauguração — cestas da Vintage Basket. estofados da Century.
velas em várias formas e cores, porta-retratos e pot-pourris estão na
Home Bazzar no Rio Design Cen\et (Avenida Ataulfo de Paiva, 270
loja 203; telefone 274-7296).
Cerâmica — hoje e o último dia
da'Cersaie. maior feira de revestimentos cerâmicos do mundo, realizada em Bolonha, na Itália. Entre
os mil participantes, a empresa brasileira Eliane lança as linhas Decapé. com aparência de madeira, as
séries decoradas do Gres Porcellanato e as novidades da Integrada
Master.
Sabonete — A Gessy Lever
lapça o Lux Shower Gel. sabonete
em gel para ser usado com a esponia Lux. No lançamento, os kits promocionais com um sabonete de 100
ml e a esponja, custam RS I.
! Outra novidade para o banheiro
e o Ultra Neve, primeiro papel higiênico ultra-macio do mercado,
graças às folhas com microbolsinhas de ar. que dão o toque avcludado ao produto.
Porta-retratos — a Associaçào dos Ceramistas do Rio de Janeiro expõe no Museu do Açude
porta-retratos feitos em diversas
técnicas, desde queimas a alta ou
baixa temperatura até o método
maiólico. originário do Renascimento. São 23 peças, assinadas por
Beth Luz. Beth Santoro. Carla Pereira. Cilene Cooke. Eloiza Frattari, Graça Guimarães. Helen Carvalho. Lana Botelho. Luiz Britto.
Luzia Perez. Marsv Ludolf. Rosane

veio ao Rio
Shower
A/(
Shower gel, novo Lux
pinturaao

Porta-retratos de cerâmica i<10 Museu do Açude

Aranha, Regina Simas. Sandra
Bruno, Stella Arruda, Suzana Miranda. Teresa Heusi e Tuca Loeb, e
a ceramista convidada. Mariana
Canepa. Os porta-retratos têm preços variando de RS 90 a RS 300
(Museu do Açude: Estrada do Açude. 764. Alto da Boa Vista; telefone
278-3674).
Móveis pintados — imperdivel: o carioca Manuel Puoci. mestre
na pintura trompe l'oeil em móveis,
painéis e murais, está no Rio. Há
oito anos. Manuel pinta móveis alsacianos do século 18. vendidos na
loja Meubles Peints, no bairro do
Marais, em Paris (no Rio. o telefoneé 259-0060).
Pr Am Io — uma bolsa de seis meses a ura ano. e um atelier de 60m2
montado na Cité des Arts. em Paris
(também no Marais, pertinho da
loja do Manuel) estão ao alcance
do artista plástico que ganhar o
Prêmio Icatu de Artes. Os candidatos devem ter realizado ao menos
uma exposição individual ou coletiva e os projetos devem ser enviados
ak *. dia 22 de novembro para a
Basi - Assessoria de Imprensa (Basi: Rua Dias Ferreira, 417 sala 302;
telefone 259-3741)
¦xposiçAo — inaugura no dia
8. terça-feira, a mostra de tecidos
pintados por Mònica François e
jóias de Alzira Celeste, na Galena
Power Art. Até oito de novembro.
de segunda a sexta-feira, das 9 às
18h (Power Art; Espaço de Artes
Plásticas - Rua São Clemente, 33
sobreloja; telefone 266-2090).
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Na planta em escala 1:50, a definifao do bar

Estante
e

bar

no

salão
Um morador do Jardim Oceânico. na Barra, queria uma estante para seu lume theater e um bar
na sala. O arquiteto José Ricardo
de Paiva resolveu a estante de maneira clássica, brincando depois
com a colocação de um busto de
loja. pintado de dourado, como
adereço central. Para definir meIhor a zona do bar. foram criadas
duas colunas de gesso. interligadas por um aparador de granito.

»
que serve como passa-pratos. 0>
bar na verdade é uma janela entre'
a cozinha e a sala. com a janela J
revestida de marcenaria, tendoj
nas laterais colméias para as gar-í
rafas, como adegas. A parte sufr-j
rior ficou pra os copos e tulip^J
Uma peça de granito faz a mokkrr
* í
ra dc tampo de marcenaria.
0 fechamento se dá com duasJ
portas de duas folhas, com aber-}
tura total do vão. Quando fecha-i
das. estas portas de dobradiçasf
que giram totalmente para fora.j
formam um belo elemento deco-j
rativo. com a marcenaria patina-!
da enfeitada por botões sextava-f
dos dourados.
|
¦ José Ricardo de Pai\a; 286-J
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Tapeçaria

integrada
Trate
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Obras de Concessa Colaço encontram ambientes
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O gancho com arrola tem muitas utilidades

Escultor

objeto

jóias

m
NJOS, santos, flores e formas inspiradas
nos símbolos brasileiros — de
/f
baianas a araras —, estão presentes
ri
X JL nas tapeçarias de Concessa Coiaço,
que até o dia 12 de outubro estão em exposição
no Shopping Cassino Atlântico. Não como
numa galeria de arte, mas sim integrados em
ambientes montados por seu filho, Thomaz
Colaço, a partir de antigüidades de lojas do
shopping. São 14 espaços, combinando tapetes
sacros com peças também religiosas, um desenho moderno com objetos de Murano, ou o
estilo brasileiro com móveis e objetos da família
imperial.
Vale ver a mostra Concessa Colaço: tapeçaria através dos tempos, para conferir de perto a
beleza dos pontos exclusivos e a perfeição da
técnica que dispensa o cartão, pois os desenhos
são feitos diretamente sobre as telas. Concessa tem trabalhos na sala da presidência da
Coca-Cola, em Atlanta, na embaixada brasileira em Paris, no Museu do Vaticano e nas
residências das rainhas da Bélgica, da Inglaterra c dos presidentes de Portugal e Canadá.
¦ Shopping Cassino Atlântico Avenida Atlântica. 4.240;
telelone 247-8709

casa
b
# . , . ,.
A limpeza das jotas e indispensável, mas é preciso saber como
limpar para não estragar. A Associaçâo dos Joalheiros do Estado
de São Paulo — Ajesp, dá dicas
para a conservação e limpeza de
determinadas pedras e metais.
sua

a limpeza das jóias deve sempre ser feita numa vasilha para
não correr o risco de uma escapar
pelo ralo.
ouro e prata devem ser polidos
com uma pasta feita de mistura de
gesso crê (branco da Espanha)
com um pouco de álcool e água.
Utilize um pano macio para polimento lave em água corrente, seque com papel absorvente e por
fim passe uma escova macia para
dar brilho. A prata também pode
ser mergulhada numa solução de
amônia e sabão. Quanto às correntes, fica mais fácil mergulhar
em água com bicarbonato de sódio e depois enxaguar em água
corrente.
brilhantes devem ser mergulhados numa solução com duas
colheres (de chá) de amoníaco,
duas xícaras de água morna e algumas gotas de detergente. Escove, enxágüe em água morna e
mergulhe em seguida no álcool
por alguns minutos. Seque com
lenço de papel.
Pérolas devem ser banhadas
em água salgada, que restaura o
brilho. Para a limpeza, utilize
uma caixinha com magnésia em
pó ou farinha de arroz e deixe por
algumas horas. Depois é só esfregar com camurça. Para dar um
brilho extra, utilize cotonete com
óleo Johnson's.

Colibris combinam com a poltrona
an

cria

multiuso

Duas pecinhas de latão retorcido que lembram um chaveiro. Ou
uma escultura, um an/ol. um cahide; o que se quiser associar ao objeto criado por Hubert de Viudès.
Conhecido pelos seus trabalhos artesanais cm couro, principalmente
as pastas, portfoliose books, Hubert
desta vez explora mais o talento de
escultor, ampliando o processo de
arquitetura começado cm Paris, onde reformava apartamentos e criava cenários de cinema e teatro.
Agora, este pequeno gadget resume seu interesse de criação com
significado. "A inspiração tem a
ver com as minhas esculturas, e a
forma em si já tem algo de simbóli-

co. de transformador. Suas possibilidades de uso estão nas mãos de
quem vê ou toca — pode ser um
item utilitário ou decorativo", diz
Hubert, demonstrando ao vivo como prender um lenço, segurar uma
gravata, encostar um bastão de incenso, pendurar anéis, até usar como lembrete de remédios, de preservativos. No mínimo; como um
chaveiro de mil utilidades, o enigmático objeto è visto pelo seu criador como algo meio cabalistico.
Até no preço, RS 4,99, que provoca
a compra do objeto com uma moeda de RS 0,10 de troco, já incluída
na embalagem.
¦ Hubert de Viudês telelones
556-2327 e 225-6303

em

para lavar as mãos, retire as
jóias. Nunca faça qualquer serviço de casa nem vá á praia com
anéis, pulseiras c correntes, porque o sol e a água salgada arrasam com as jóias.

Concessa mistura anjos, fontes, borboletas e flores na tapeçaria

LP

CAMA CASAL ELIETEII
Em verniz ou laca poliuretano com várias opções de cores.
ossos arquitetos

de RS 1.102,00 por R$925,68 à vista ou em até 5 vezes

e

decoradores com
POLTRONA RELAX Giratória e Balanço

^mÈrn

de R$980,00 por R$663,00 à vista ou em até 5 vezes
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altíssimo

profissionalismo vão
colocar suas
pesquisar,
idéias no papel e executar o
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móvel que você sempre
sonhou para sua casa.
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Barra-325-6844
Copacabana • 235-7441
Tijuca-2M-W9()
Rio-Petrúpolls • 771-0186

Procure a ORÇAM e
MARCO Móveis, e
encontre a qualidade que
você merece.

projetos
GRAUS

GRANDE FEIRA
WW

DE ATACADO
DE TAPETES

MARCO MÓVEIS
A Griffe em Móveis

ESTOFADO ARPOAOOfí 2*3 LUGARES
Fro aabamerto, com opções de tecido importado.
* RJ 3.100,00 porRS 1.260,00 àwtaouemSÉSveas

ESTOFADO LEBLON 2+3 LUGARES
Espuma alta quaSdade, com opções de tecido importado.
à«aouematé5v«es

TUUCA
R. Conde de Bonfim, 98
Tel.: 884-8191
COPACABANA
R. Barata Ribeiro, 503
Tel.: 855-3046
BARRA
D e J
Av. Avrton Senna, 2150 Ljs.
*
Tel.: 385-8678
CAXIAS
Rio-Petrópolis, 4299
Tel.: 771-4171
Fábrica: Tel.: 771-6769

ARTESANAIS
ACIMA DE II METROS 15% DE DESCONTO
COLCHASE
CORTINAS
SOB MEDIDA
FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

V

^
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CHURRASQUEIRAS
&
LAREIRAS
Área de Lazer
completa com
telhaao colonial

^Obras

Reformas
Churrasqueiras de Roda de Caminhão
Panelas de Perro
Orelha de Aço Inox e Alumínio
Coifas sob Medida
Orçamento sem Compromisso
Acessórios em Geral
RIO
NITCROI
MnnncnNft
ITRIPÚ FOX
709-3421
568-8766
568-5365

* Boa •* Baecuibantet
I Janela»
^^^^^hmmh^^^^^IIIM|M|QI^|VI||AS^
DIVISÓRIAS. FORROS E PISOS
è—êt Gfóm* • «te
| Foch ô*Porta*
Senlooe<»a*
*/
cocnp»omtoo
NOVOPISO (2,5 mm) R$ 14,90
Ofçamonto
n
TABUAS CORRIDAS
NOVOPISO (7.0 mm) RS 20,50
594•3849/531-8533
f' PECIALIZADA EM SUBSTITUIÇÃO
OUROPISO
R$ 12,30
(A ssoalho Ipê, Jatobá, latajuba Ia Extra)
JANELAS DE MADEIRA
08 DEPi ALUMÍNIO.
kK*
PAVIFLEX R$ 8,50
MÁRMORE
De 10, 15, 20 cm de largura x 02 cm.
DECORFLEX R$ 12.00
FÀBBICA:R. Engenho da R<^38!Wwüna(9«lpfc)prtprio)
ANTIDERRAPANTE RS 8.8C
Piso para toda a vida colocaçào sobre granzeps
CARPETE
R$ 2,80
VIDROSFERA
Ótimos Preços: material e colocação.
8,60
PVC
RS
EM
GERAL
FORRO
REFORMAS
Box Blindex Classic
Aproveite seu cimentado sob tapete para
MELHOR PREÇO COLOCADO
PINTURAS ^JxAA/V1V
e BLINDEX
colocação Parquet Paulista.
VIOftOS 01 SICURANCA
PISOS CE ALULCJUJ
^ 580-7947 ?? 589-8688
AZULEJOS -5 PAGAMENTO
MM»
FACILfTADO^
'
•N0V0PIS0 2-5 e 7rom
Pagl°s facilitados
*
HIDRAULICA
;|
AFTFIHAL
IM
3XjSiM
JUIOS
PAGAMENTO
•
\m
~
LIMPISO
EM ATÉ 4X E S/ JUROS
^hok^
MARCENARIA
'UANOSDiEXPERIENCiA
DÈCORAÇOBS (100% madeira natural)
-OUROPISO
sypfppiso
- Orçamento sem compromisso Tels.: 264-0536 Tel(Fax): 228-6830
^NAO EXISTE BOX DIfIQl,
PERSIANAS •PAVIUFIfX
y |
fORMIPISO
284-6980>
.TECLAR
5 ANOS DE TAPE Tf S -«RPETE
MADEIREIRA SAO LUIZ GONZAGA LTDA.
EXECUTAMOS QUALQUER PROJETO.
GARANTIA •DECORFLEX
r
1.6 ANOS DE TRADIÇAO
|Tel.: 327-5566 / 425-3567
TEL.: 425-3443 •PISO Dl BORRACHA
FORMIPISO
... 1900m FORMIPISO 2S00m
NOVOPISO
1\
15Mm CARPETE
. . 580nt
VULCAPISO
METALÚRGICA ALUMIFORTE
zmEP Q3D
MaaaaHifâ
PISOANTIDERRRAP
17C0m
16Ü0m
DECORFLEX
VENHA CONHECER NOSSA LOJA • FABRICAÇÃO PRÓPRIA EM:
ALUMÍNIO ¦ PORTAS
PINTURA E REFORMA
PAPEL DE PAREDE (lolo) l6.C0m' CORTINA VERTICAL 18.00m
•Verticais 'Horizontais 'Painel duplo
PORTÕES • GRADES •
as
*c—Stã5^ê^Séd'to*
Aptos-casas-condomínios-sa
JANELAS
•Cortina Japonesa 'Porta Sanfonada
COLOCAÇÃO grátis
I
3XèÁUiFC)NADA*
BASCULANTES
•Conserto
vendas
24
e
¦
222-3108
BOX ARMÁRIO DE
(fax)
G-atanfio Guaiidade e Prezo
PIA E FECHAMENTOS
FTcfissico^s responscf/eis
^^1 elefax Í66-Ô137 / 571-15Ô61—5—^r^into;
v5/compromis.
Rua Barão de Mesquita, 891 - Lj. 30-Grajau
Pqí erner Iy f?rn efe •• \"?mss
A ftfcim Agui». 44Í l| D M'dlü»ç» s241-0639
Material de Construção
.#[•-. "c tos !"•":•(*: ro n^Tièr 13
?
CLASSIC
BLINDEX
BOX
(Ml
CANA DA (NDIA
RATTAN • JUNCO
CLASSIC OPEN
A
LUMM
DC
SOf
MADEIRAS
|000
Instalações o Manutenções
BUSCAMOS A MELHOR COMBINAÇÃO
a
RatidenciAis • Cornarei»»*
VlGAMFNtO Oi MADEIRAS PARA MADCIRAPARft
DE PREÇOS/ PRAZO/ QUALIDADE
ItUBLTI
II
AUT0«tJAt>0
kTniKUifHlR
T
O
O
AM£
N
AB
NO|
AC
iSfM
OURAS
MASSARANDUBA
-s:»!:»;Í» -;í«
COM BOM ATENDIMENTO
BLINDEX
e flB«0» 0» MMMH»
AUOAlWKlrt
ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO
;ímm R,doCatete,160R12J0 E>ir>
.1*115 M0.05 30*2.5
M 15.90
•
30
.MIA»
2)«2J
RJI.7)
I* Dama! I2.W
Tei.: (021) 294-0203 Fax (021) 294-5831
Lj es/loja
3,4.5 j£«Ut 15*2.5 RJI.I5 AVSOALNO JATOBÁ
PINTAPART LTDA.
Rf
16.50
F.tn
RJ
151
.«5ÍT.
J«Í
T
PERNA 3*1
C205-Ó234
LAMWI ANTIIUM
Tels.: 225-9811/
RS 0.90
ff :rr.Vi.:i Jrt. . RJ 5.47
Eiui Ml»
i, í. V.i^,
RJ7.I4
)(I2
265-9706/556-178|
HCKMirt
v».
??'22
Cinza Corumbft
Tcmc« BLOCO DE
| Kxcra 10*2 . U I.Tf
*5.00
J05-1598 / 205-0047
Amarulo Cnpri
ROOArtBiirt
HA
ANDI
M
\SSAR
Pavão
Verdo
5 2
HJ
1.40
Em
20*20
Bahia
60.00
líxl5e
Bogo
ALITEC - ESQll\DRL\S DE AU^IÍNIO E FERRO
Preços por m p/ qualquor medida.
o«pocioÍB par» quantidade.
Proços
GRANDE
*
PORTAS JANF.1.AS
IMU-MHJUEMli.
Cobrimos qualquer orçamento
I US4UUD
E
TOLDOS
RANIFLS;
« PORTAS DE BOX 1 CRADK.S
HAMBUS (nóuio e to auo uw do NBfom
332-6618 / 332-3074
PROMO;
BASCTUIANTF.S
COBERTURAS
!
ÇAO
« FECIIAMK.NTOS DF ÁRFAS
P/
COdèRTURA
1*1 M i l J K/\!S
TWRAÇO
¦
PARA'-.
*
*
Especiais e Residencial.
LIGUE E
_ DIVISÓRIAS PORTÕES
PEDRAMAR • Pedras Decorativas
A SUA >' COMPROVE
Projetos: Arquitetônicos e Decoraçio
' SEGURANÇA.]
1 CONSERTOS * PORTAS SANFONADAS EM PVC
Promoção
Kefomus em geral.
Facilitamos pagamento.
' ( OBERTl RA l)F. GALPÕES
Sòo Tome 2' 17X37 22X47 16 00/m'
PAGUE A I
nnnmcsaa
n
47X47 37X37 26 20/m
C«m#nc,i
1"
PARCELA I
00Itrf
ORÇAMENTO SCOMPROMISSO
'
H-0445
17X37
(lina)
'6
Cofianc»
wqmtnitntoim.«ttAPOS A '1
9,00/m
GfJinitinho 11.5X23 - R«»croto
hduttrtw."
C
omrco.
capota
Garantimos
coptina:
15B45
Av Américas
INSTALA- /1 V VEZES
PARA
o menor preço.
M0DE
OS
SEM JUROS
TODOS
varanoa:
BICAMOS
CA0
437-82S1 / 437-8282/437-8086
Silva.
=QD0 sob medida
Roborto
Rua
0E TOLDOS EM ALUMÍNIO.
N° 630 flami
IRO
•
BANIU
• CO/INHAS AIIM
LIOUE E i ^ 280.7521/270-5485/270-6872/260-6302
LIGUE: 768-0839 ott 548-1888 C0D. 44588201
BARIÜ > ARM r MBUTIIX) p SAI AS
COMPROVI
|MCUf»<«Ar«^.*0>Ill*-CTM^floSal-Wml|mi
¦TV?!..*'" *. v.'_ •' c
NAO USAMOS AC»1 OMFRAOO
UNIVERSIDADE TOLDOS & COBERTURAS
FINANCIAMOS (M ATI 4 Vf TfS
PAGAMENTO ATI
AIUMIIMIO
IVI I IM I \J rilADll Al)f HiiN» SHHA
AALU
C<r>*t**ml"1 Rl690rT1?j
iim
A
r I'll
ORÇ S/COMPROMISSO
JANELAS
df
(RÒrrm)
8 mm R$11.90m»ij'•
ACHtSC
ACRtSC
S
PACT
3X
PAGT13X
f
ml
dipMRiiJA
Carpet#
P/BOX
PORTASF/BOX • ATEND
PORTAS
SABADOS
SADADOS
GRADES • ATtNO
GRADES
Dlwhbriaf
- RS 24bO
00
AS
12
9
00
Esportes
DAS
ETC
DAS
BASC. ETC
"J
•22
25U-732!»
396-0752
TO
FULGOHAl
n.M U(U(4>|.II, 26H 50114
ILHA DO GOVERNADOR / GRANDE RIO
PENSOU EM PEDRAS LEMBROU
Wr
,
\ .hKtoPicole
/I MAItMOlíl S, GRANIMOS,í\
THIAOO!
AHDOSIA I SÃO IO Ml
2a feita
.p«pHp«ed«
/
- - \
30 anos Dedicados à Qualidade
«Cortlm* «ob WfdMS
Qrand« variedade p/ Pisos e Revestimentos
J
1111
í — Nac. Import. Corms Variada%
18:00
h.
As
ftOK-j JB
De 2*f. a Sábado de 08:00
— .11 • Htofado* wtomwwngtt*l. v
aP°. 1>S
,,i,
in.
w
ATLÂNTICA
Domingo plantio de 08:00 As 13:00 h.
MARMORARIA
^
PLANTA0 DOMINGO: 241-2825
(V,
R. Cardoso de Mora**, 459 - Bonsucasso
THIAOO PEDRAS DECORATIVAS LTDA.
DECORACOES
í
enuro
MOVEIS
L/FAX.:270-2943
/590-5693/TI
Estr. Intendente Magslháat. 586 Vila Valqusire
MEDIÔA
AKI UPK
I INC TUDO SOB AMBIENTAL
ABcrro aos sAbados até 14 h
<• «590-3531
Vil
ADEQUAÇÃO
Tel.: 390-1522
ORANITOS
«Nnnirt
«
*
MftH(
PROMOÇÃO
• Amaraio • partir da
K* *5,00
.....
nV flRWflNDO LOMBftRDI, 949
•
,
38.00
••
Clnia a partir da
,
im dkoracoh r^\cr^v ?s, >
A Ç,Pt
V Orçamento %/ compromisso y
I* GERAL
Igyyg ESftüADRIAS SOL DE VERÃO -m
PINTURAS E RBfORMA»
_
«»
C«\4*
V«U»
ALUMÍNIO E FERRO EM GERAL
I tro Bomp^oíH^iKI
rrm
Ot^anMfrta
frétto
hjjj% Janelas, Grades, Basculhantes
III-4UT
e Fachadas de Prédios
»
CORRIDAS
TABUAS
Maximar
Linha 25, 28 e 30
MADEIRA DE LEI 10, 15 e 20 cm de largura
Decoracáo
e Anodizaçâo Brilho, Fosca, Bronze,
Preto, etc.
IPÊ TABACO
JATOBA
.e Serviços para Residências, Arquitetos,
Galpões
[\^Jt / Construtores e Condomínios.
coberturas
IPÊ CHAMPAGNE - ANGELIN PEDRA.
-fJjMEZfo
colonial
para terraço
% FAX: 391-4082
e moderno
"j'
i«.
I
•
la
I
BONITO
v;'Av.
PISO
POR
UM
1. TROQUE SEU CARPETE VELHO
Vicente de Carvalho, 51 Vaz Lobo
«i.
FÁBRICA
DA
DIRETO
2. APARAFUSAOO NO CIMENTADO EXISTENTE OU
¦jjjgggjg
aas=coo<3 ¦sem!
||pa9.
SOBRE OS TACOS
as&ecc^7 JUROS
, JBSpi»
Si
3. FAZEMOS TAMBÉM NA COLOCAÇÃO TRADICIONAL
MVtMA*D(SanRK.
OMAMX^ •' *¦;':
;" ^ . y
COM GRANZEPES
"iS Araúnos embutidos' Móv«pitiacrit6no
¦ I II
EST0FAD0R UDER
* Cozinhu
planejadas '• B incidu pira computado»
¦ 1 FJA'iTO PAR''Fl AUO t
Al F —. F7F-S 1,'ATERIAl
bi
Estiniesebiro
Projetos e orçamemos sera Icompromisso. *''
Fábrica de cortinas, qualquer modelo,
F COLOCACAO GARANTIA n ANOS
430-8304
ShowRoom:
t
1
En
ia rai
Av. Ayttoa
Ayrtm Scnna, 2150
¦MMi
Bloco H ? Lojt E - CasaShopping
NOVA
Tel.:
234-6813
¦ REFORMAMOS ESTOFADOS I
Chêm* a fffrttl Fah com Lop— ¦
ETAPA LTDA.
Fábrica: 3717358
12
Milton,
Rua
Tel.: 238-8648/268-2175/2384355^
\
i—
^

x\;vv
NCYC
PaVRAV
Plantas

TíMPC
N€S

chinesas,

Presentes

Rua
Jardineiras para condomínios
e a domicílio.
•í

t£m
Preços

IELEIA
árvores

finos

3x

iguais

e

t

especiais

compras

para

decorativos
a

Decorações

Ribeiro,
nas

presentes

a

f UNIDAMENTAL

arranjos

importados.

Barata

&

llcres

86/A
acima

-

tipo

Ikebana'

domicílio.

541

de

condomínios

RS
e

-3058
120,00
escritórios
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CASA

PREÇOS
QUALIDADE

COM

m

TKADKAO EM QUALIDADE

iPiS
CadrimFtui abraço Cüàeini .Vcminj
Oidrlmitmíru
rm liml & 19.oo^o» 65,00

INTELIGENTE

OPÇÃO

CADEIRAS COM GARANTIA.
8

PREÇOS

ESPECIAIS
Sina & máquma rm
ímr^Ooo

Mej rm cmfrtnt
dU>mtt95,°°
MCAMEHIOS
1A
lv

19%
i
"desconto

IGUAIS

VOCE VAI COMPRAR OS MELHORES
ARMÁRIOS SOB MEDIDA DO

Mru Hultl Av*
nil O00

U%J JU*
«55-»®

.M«d/>/ivmputador
" 40,00

MONTAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

;

MERCAD0,C0M UM PREÇO QUE SÓ
A MADEFORM TEM

mmmmm
NESTE DOMINGO
ESTOQUE

MAIOR

MOfflII!

X

PAREDE

DE

IMPORTADO

ISOPOR

?**"

1

nZZ

DE

j

•

¦

*

I

'^m

r

Xk

^

§

A

MKs

SANCAS
EM

;p

Planejadas

Cozinhas
PAPEL

f
y

PREÇO

MENOR

Aceitamos os cartões
DINERS.CREDICARD.
SOLLO o AMEX.

FABRICACÁO

PLANTÃO ATÉ 13 HS
LOJAS MÉIER E TIJUCA

Meu tf cornado
OMEVDRPKÍÇO

I

I

I

I

Mr\t p tmffrjom
- 30.0°

Mtnvui IhrvtiT
omevouneço

llloisetle
ALTA

COMPRESSÃO

BANHEIROS

Sede Prôpria:Rua dos lnválkJos,63-CEP.20231-040 Rio
Tel*.:( 021 )224.34S3

"5
CORDEIRO, 464
R. ARQUIAS C0RDEIR0,4M

li D
D
DONHM, 67
67 Ij
R.
«. C0NDE
CONDE DE B0NHM,
1

MÉIER

fUUCA
TUUCA

\
—?

art

y
581-5126
5(1-5126

KIÍI

2M-M48
204-0448

design

OKMA

Dl!

ISTOIADOS
1
________________________
"^Decoracao

r- ^r*.>

PST0ff^
•-

lugares..
lugares..

Ri 190,1 4 lugares R$ 250,
R$210, | poltronas R$ 120,
i 'TKÃUCÍA C 7\*&CHteâ~

Poltrona Bergerc/ banqueta...R$300, \
Poltrona kelly. R$220, i
R$ 145,/iji
Sofá Curvo
CONSULTE
NOSSO ORÇAMENTO
DF. PERSIANAS LliXAFLEX ÍSk
Solicite visita ou Nossa Loja:
Av. Ataulfo dc Paiva. 566 Ljs.216/7|
(Central dc Compras - Lcblon)

Jj0p
'
200m

jei:274-2193^

PtH5IAtlAS VtRNrAIS • PoRTM S*irO«AP« •

'
I

C^V ||j|

"|jj^

i

Q

EXTERMINAPOR

ELETRONICO

I

PE

I

PATENTEADO PELO INPI (MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO)
A SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA MAIS
AVANÇADA E ECOLOGICAMENTE PERFEITA
inofensivo a seres
Totalmente
humanos e animais doméstico;

VENENO E SEM ULTRA-SOM
^¦PP^SEM
IND. e COM. CONS. TECNOL L.TDA I
VIGIPEST
rrÍRlNTÍADEr. CANOS
Rua Frei Caneca. 148/ Slj. 2Q6-2Q7 - Centro - RJj
PP
ÚTjj
¦iflÉHTelevendas:
242-9445
252-4532 /
(021)
(021)
1VE£gSât£1%S%o

TEt/FAXi
TEl

(081)

NAO JOGUE FORA
SEUS MOVEIS ANTIOOSIII
DiUMTOQUIDf BOMOOSTO
HNOVANOO SCUS MÓVttS DE iSDMMAOHI
Tratamento anti-cupim para móveis
de residência o escritório.
Pâtina. Decapô o Satiné.
Orçamentos sem Compromisso
Môs Promocional
HantAo aos' Domingos
(•!.: 396-4925

'A6^i»l2^S^MS^m
|
uQUEAOD^unt^iol
Td.: 521-7270 / 982-0430

RUMONOVO
Tecidos para
decoração.
r Venha
| conhecer
nossas
BERGERES
com uma variedade de
tecidos a partir de
R$ 190.00.
Temes outros modelos.
Aguardamos sua visita.
Rua Anita Garibaldi.37-C.
Copacabana

MMW
Tel.:

235-6249

/sSSSSSSSSSSSSS^SSSSSSS
|_
i*ouRonsoH
¦ •PISO d» 7mm
I «FORMIGA DE
PAPEL DE
PAREDE
CARPETES
REQUINTE DECORAÇÕES TAPETES
;. Rua Leopoldo. 127 (Tijucai PAVIFLEX
• NOVO PISO

lt®671-4793*238-1309
MHIAMâf
GUTHY DECORAÇÕES LTPA
» Ponlotw» vorHcali
Ponlanas horl*ontals MOAMINTO
Portas sanfonadas
EMlVtUS
Painéis
lavagom/coniorto
Vsnsxlanas
|!»:8»|
tTBWOtOS MO, OWttt B01 TOM KGÜO DOS UGOS

^

¦

JORNAI. DO BRASH.

¦in

i

CAS

DOMINGO. 6 Dng>ljflJBRO DF PWÇ", ,
A

i
rlXflS

VEZcS

^4

Roselle

SO PARA: ARMARIOS, COZINHAS E BANHEIROS
CAMA
SOFA
O MELHOR PREÇO

-- •
Hi ?***M»*
fcssa
»£§&)( SSSS i*t 5SK
T^T

SVPVIIH? IT HPEGIH

Armários

if:

Voce

|Na
lat6

M

Papai

paga|i

chegarj!

Noel

Embutidos

|

Mogno ou
Laqueado.
Nas cores
branco gelo,
bege ou cinza.
Portas lizas,
molduras ou
venezianas.

A-

|

&/"
.

Plantão

|

eletrônico
Mcicr:
591-2046
Tijuco:
TEMOS OUTROS PLAINOS DE PAGAMENTO
APENAS LOJA TUUCA

284-3446

2ÍIM« CSÍA PROMOÇÃO
l>íã|lW DKOtAJlM) MJA CAU C-> r
É poR
??mana
nk>V«I* TEMPO LIMITADO

£w Compensado

|

I

j

J

Mesap/chi
1
Oflfl
| | ju.
rins)
ZrUU
de
(formato

00

(J *
jj
g

|

Méier: Dias da Cruz, 405 B

Tijuca: Conde de Bonfim, 70 A I

os cartfies
591-2046-289-7981

8

IAceitamos

RRMRRIOS CMBUTIDOS
€
COZINHRS PLRNCJRDRS
DIRETO DA FÁBRICA
Branco - bege - cinza
A partir de i40,00 m'
Em 3 pagamentos v juros. Orçamento grátis.

VISITE NOSSO

CMPI
ARMÁMOS CMBUTIDOS EM MOGNO
' '<"¦ '
'
| ;:':v
L

SHOW ROOM
Sala de jantar,
estofados, estantes,

I'.
¦¦'¦¦¦
* •••»
v & fe &r >*m m
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973b9799
» '
^ '

(7 gavetas) aB«Sjl, %c\f\
francds
'¦

00
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Iestilo

PROMOÇÃO COLOCADO
MVlfUX • PISO WTHHADO
FOtlMireO ¦ nmw CAOTTt
(WOWMAULICÕ,
iutBco (OASISTA

[(]){]*«

j
:

e escrivaninha.

PERSIANAS
SER.VICE HOUSE
VENDAS E CONSERTOS
Vert»frtt Hofifontal P«»rw»t »»m Lon^. VHmi/ijin.i
CoMin.i JdpcHHtia R Ri.»chu*»o 161 / 408 Cmitro
231-0624

cm
Promeca 5
Sua casa ou loja vai ficar c«m
uma decoração supor prática

|jjjl

Par

mesa de cabeceira

móveis |
te
V guelmann
nos DOMINGOS ftTC 14H.
¦¦¦¦¦¦¦plantão
im™
CSTÓCIO
D€ Sá, 145 - CSTéCIO
ftUR
VRIWftW MÓVC1S € D€CORftCÒ€S

L=x I

jaa OO
do Criados • Mudos
^rUv/j
em marqueterie—........4-X

bi-cama, cômoda,

r

f:¦

Kt >' <"¦

T

^

cama de casal,
'cama
$
de solteiro,

,;

I>
:5
n
*¦

Closet

£

AMEX, DINERS. CREDICARD e SOLLO.

I

plahtACH

I
l|

Cadeira Vitorlana
estiloLuizXV

|i

ORÇAMENTO im
lArcos iWi l
S/ COMPROMISSO Rrvr«ümm<oa r t>rofa<t>m
R. Luix Guimaracs 77, 577-8881

Th-r

Mipofoifos
V .; Aíoroi. prototewos.
cinifíiio* môduk>i
jcolce^cii,
»sp«lh«vfot.
ntamodot.
HlM,,
' ,1 biombo»,
pie
lfSw|
teowmUioNouo SntOMNMNSSO

IIIM-FIliM
PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR
?•Mofcidos ccxtcvis
Redução ctu rokn i> cc msiifno cVi oi r.ooOc» mudo
.. nfla
Tel.: 447-6627
S anos MteM 792-44»» 1M.1 «71**.

¦ÍCÃÍÕNSUCESS0:Í260-5816
Rua 01^ 139
MADIIICIM:S390-9732
mia Domingos Lopes,671 Loja L Galeria A

PERSIANAS L DXAÍLEX

mm

- J#

COZINHAS
E

I

M6VEIS ANTIGOS E OBJETOS DE ARTE

I

|

II

m

I .;j
-•

COMPRAMOS E TROCAMOS

1

Tels: 274-7976/294-1330
§fi
-o» < n
?u,3
ri,

^

^ft|||j^^||

• Horizontal • Slim • Micro • Vertical
• Duote • Silhoute • Ondulete • Madeira
Várias cores e padrões
Entrega rápida

li|ACAREPA6üá:S425-3740
n «I Tvf U | |Rua Retiro dos Artistas,571 Lj 02

O 1 Q 00
LiJy

|

mwiiH

MLIMNâUU

ÜÍ
BANHEIROS La
AV.: Automovel Club, 1755 - Inhaúma - Tels.: 593-1499 e 594-9539
Shop Grande Rio - Rod. Pres. Dutra 4.200 Lj E 05. Tel.: 752-3149

I RS 90,00 Pronta I
Esquefeto RS 50,00 I
W 580-4684 j
¦Sr. João ¦

|j
I Rua dos Invilidos,57/59 - Centre / RJ. - CEP. £0231-040
|(J
J
tels.: 224.3426 e 252.9002
8
n mmmwi q, }
™v
1!

*» #
MOUSE

DO

í!

ÀMESA.
' k
D
DIVERSOS.

TODA
DO
w

3"

FEIRA,

NOS

CADERNO

CLASSJFICADOS

INFORMÁTICA

JORNAL

DO

BRASIL

DOMINGO, 6 DE OUTUBRO DE 1996

JORNAL DO BRASIL

CASA

7

r^
I
COMO

MATAR

¦ái

0 ANIVERSÁRIO É NOSSO... 0 PRESENTE É SEU!!
• O MENOR PREÇO.
• ATENDIMENTO SUPER-ESPECIALIZADO.
• GARANTIA TOTAL DE
QUALIDADE.
COLCHOES . TRAVESSEIROS . SOFÁS CAMA
IMPORTADOS e NACIONAIS

WjW;ít0&vffí

'

CONJUNTO
AMERICANO
TIPO HOTEL.

~

MEDIDAS
ESPECIAIS e
KING SIZE.

MÓVEIS SOB MEDIDA »
PARA QUARTO. COZINHA E BANHEIRO.
Orçamentos c Projetos Personalizados Sem Compromisso.
BARRA

J?$
380,00_
OU EM 1 DE R$ 200,00 NO ATO + R$ 200,00 C/30 DP = R$ 400,00i
DE RESÍDUOS ALtMENTARES
ENTREGAMOS EM TODO TERRITÓRIO
NACIONAL. TRITURADORES PARA
RESJDtNCIAS, INDUSTRIAS, RESTAURANTES,
HOTI
Mis, hospitais e cozinhas industriais.

Closet

ligue Já 593-SeOS
Preços de Fábrica
CA DE PERSÍÍR
tOCAObÉ
IQCAO HE CORTfmít
Vorticol*»R$ 18,90 • Paine
r ¦*R$
38,00 (folha) - Papel
de Parede - Reformas de Estofados
Il3

TEC-ROMA
'

rtllClHA Dl f'/i() / ! CA (> S OI A /í
Reduz o calor em 76%. Aumenta a sua privacidade.
Protege cortina, móveis e etc. Menor preço.
Orçamento tem compromisso.
252-3245
SUPER

1 VA WJ « 1

BRASTEMP
EXLIA QUAitOADC E TUD^AO EM ASS)STB4C1A TECWCA E CONSOTOS
•MAQUINAS DE LAVAR BRASTEMP •WESTINGHOUSE
•LAVÍN1A «ENXUTA «SECADORAS «FREEZER
•BOILER •AR-CONDICIONADO «GELADEIRAS
•LAVA-LOUÇAS «CONT 2001 «TODAS AS MARCAS

PROMOÇÃO
MADRID
Qualidade e Tradlçáo

NOVO PISO 2.S e7mm
OURO PISO

* PAVIFLEX

¦
¦O

DECORFLEX* CARPETE 3mm
O MELHOR PREÇO COLOCADO
580-3034

c

REFORMAS EM GERAI
Especializado em
couro, tecidos
G^wr/cfjflci-íc Qt
JOQC- •> Cít»í ' t" Pt CO
TH ?81 6M7S» Pedro
*' t-QCN, fifrv

Ttovofeiâo
•Sv-.mM'.'.',','w "<v: 1 ¦
Pinturas • Reformas em geral.
Divisórias • Revestimento de
parede em Fórmlca

"M

295-2630

Bebidas e Comestíveis
E

I I f 1'"IIIII \f\
Nocompiode im
canwttcWãguocom avui
vtms goraMai de 20 Rn
gw/o un M econômico
IsjptxS) botv ? Ooo
va**jme»|dei0»toj
JSSS»
poro «coação Vbce
,
pamâ o consumir a mas iMtMpÜSS.
puaògua da fonte.
DISTRIBUIDORA AUTORIZADA
T«Lt (021) iré-1377

^ervicos

REDES DE PROTEÇÃO
VOUGA
Seu filho merece
segurança e
lazer e sua casa
beleza e discrição.
VARANDA - JANELAS • ÁREA
MATERIAL EM NYION
Garantia 4 anos
Nota Fiscal
RUA URUGUAI, 194 L|. 28

Tenju Em Sua Cm Uma Fonte de Agua
Mfl'lll

Ut-MM/SN-1319
SINTEKO
Faca sinteko com os melhores profissionais
Colamos tacos soltos Especialista em
pequenas áreas Zona Sul e Centro Desde RS 6.00 m'
To!.: S41-6379/942-2400.
Mudanças
I
* . A/l u DA^;CWS
>vV
PEREIRA^
SERIEDADE

para o lar

REFORMA EM GERAL
Orçamento grátis
.
Pagamento facilitado
£
? 283-2004 • 233-0881

IlassificadosJB
|

\\n i MiurriMiei vn:i{.M\S
m:i M \s I.U.IVStu i M \is \i \
III M Ml l(KI.

COBERTURA

A P. REDES DE PROTEÇÃO
h
Tal: 200^372
Suporto «té JOOfc/m* ? boroto rim
B mm 4o toromto.
rEEEi Orç. im Vroáo
r»m»mw>«»B é» f a 2* até 21k.
Coloquo roáo o f i^uo
c/o
n"rtrr

LIMA
de alumínio
Contraverto grátis
Segurança e qualidade
Pagt° facilitado.

REDES DE PROTEÇÃO
i. jâneàea. Areet, Qtaárm, Ptactna». i
SYSTEM Meeerty
ern Njften Suporte XD Kfp/m
irr i—r» oryiwnf • ft
v MmprwnwW
V^cO merece tfnqUXerte e leu Who ifyiren^al
S 7 I 19 I S ) Sfl / o; s ,/«»»
9M 9 7A() (
mi iiiT

TjLS280-4727

DISK REDES DE PROTEÇÃO
*Varandas. Janetos. piscinas play. otc
1 * >. VS
Pagamento facilitado
i J • I Orçamento b/ compromisso
II r
Tol: 238-5973
../ Plenfo 24 hw

¦•/roai^cotcoMNOSH
'TEMOS «OBOSAT E_0UTgAS MWCAS

M*hUM»aa.ki
m.WMis.owc

i

& CIA

MATnULM
UIBIttM
COMTMKlO
ÜBrãs
Reformas
atenção
TELHADOS
Tolh9<}os coloniais q 0o
omitnfo Estrutura» ©m mado»ra. ooutpc de carptntoiros. o$pociaii/aoos otc
566-0771
PiwKftonoIel
390-0209
Ctnovio
Abadia Plnnturas P'p<bOfc. garagem, estacione
mento p*e» Com resinas epo¦•cas o acrílicas espec*ai^«n«e lovmuiaOas At# 4 anos
0* garantia 2*4-M46
A Impermeabilizaiaquet>r<i
ÇàO —
cathas. ca d agua Piseiqes
na» e terraços em cor ou
transparentes 239-bSM 5
anos de garantia
A Rainha das Mar— HoHxço estrutuqiilSQS
ral e impermeaOm/acOo
Maior garanba com menor
preço 25P-í364
BOMBCIWO QAZISTA - Oetectamos va/amento* em Pi e
prumadas bomt>e«ro h*dra<i«iCO. m»iltrecòws Orçamento
grátis Th 2*7 983?
FINANCIAMOS
SUA OBRA KM
ATÉ II VEZES
IWdíocu. coowcial.
coMgna«ha(p«M Rioe

lelcfav

24t)-2516

Loja Centro:

Rio Branco, 135/lj. C
|Av.
Tels.: 232-4372/232-4373

KniMUNSDINOn^O
mmr,
Vorondat. lonelos. play, pücl
compromiwo.
mm ' etc. Orçamento
f|r^yüíTiOnfO
. , 1,1 ¦ HÉW tl«nnMUrirtn
KX.1KXIO.
T«l. 228-9400

CASA

I

Produtos de Segurança
REDE DE PROTEÇÃO
->t*íç4o para vnnoas jtratu inf
(te serv^o. p/sy etc Temos
npçóa» dm rty»l VuvW msatorf ê durto*
Oç s/cofnpnmxso Dêmot nbfétKtêi
FIXREDE
293-6134

232-1887

(021)

242-2473

B

hrlfflgl

Cf*'0

Jc
nc

•
H.K >ei

*

Av. Pres. Vargast482®^"SIT0 DA FÁBRICA
llft^
sala 720 CENTRO
283-0538

(021)205-5846
(Í2t| 205-7897 [ Atendtmonto I
I TodaZ 8ul. I
_v:_jKSíe«fo; (021) 225-4576 frljuca, Z Mortal
VISITA E ORÇAMENTO GRÁTIS

'potHtífoiáa

D ISQUE-VENDAS

Residencial

Antenas Parabólicas
[

$3

mawihMM

Tudo
para
sua loja ou
resldencla

SERRALHER1A ALTO D OURO I
na
Ferro e Alumínio
I
n do i \ s }i k< >s
Portai • Fortôca
n
Portinholas • Janelas
Rasculantes • Box
Fechamento de Área
Condomínio
Coberturas etc.
« 581-6154
Rua Ana Neri, 1842 - Rocha (Sede Própria)
REVISÃO GERAL
DE AQUECEDOR
CONSERTAMOS E INSTALAMOS
• Ar condicionado • Boibr • KDT •
• Geladeira • Fmnr • Mòq. lavar •
SOMSIIRO • IUTRICISU • OAMSU
Tels: 521-2261 / 267-5050

INVEJA!

«g*®

Mm$\ 325-2488/325-3211
•
IPANEMA Visconde de fii.ijá 29 1. jB 521 -4646/Fax:247-5173

Ficou maís fácil decorar
• Divisórios • Teto em PVC poro
industrio, comércio e residência.
Promoção especiol poro persionos
e pisos de tábuo corrido

DE

PREÇO PROMOCIONAL Á VISTA
TRITURADORES

Cascishopping m m i j

Decoracéo

AMIGAS

Existe coisa pior que lixeira em cima da pia, atraindo
com isso insetos e provocando doenças para sua família?
Existe, as piadinhas das suas amigas sobre o mau cheiro
da sua cozinha.
Eüülacaba com tudo isso. Ele é um triturador de
resíduos orgânicos que, além de transformar os sacos de lixo em coisas
do passado, acaba com aqueles problemas de pia entupida e é
ecologicamente correto.
vem com l ano de garantia e conta com a
Fácil de instalar,
maior rede de vendas e assistência técnica do país.
Com=i você vai proteger sua família e vai também poder convidar
suas amigas para um chá na sua cozinha, matando-as de inveja!
Ligue agora, e vamos ver quem vai rir de quem.

1956,996

COLCHÕES

SUAS

Tabt4t*aS4lt
Q£SSO — Acatamentos • dota»nes Torro H90 o partir de
AS »0 ÍO o metro colocado
f ancas coKjnas Ha md^eta.
etc Te< 227477i
CONTENÇÃO
Barrancos, rios mar. (m^ro
<Je pedra coocrMo gioioi,
cjtamí«o parawitp-pfdot
Desmonte rocha Serviços
construção em oera» ' ie*'
Fa« (C?1) 4429TW (021)
962-0 ?3t?

776-431 A
OtSSO REBAIXAMENTO • Tetos 1*909/ rt«corado«. Mumtn®
CAo Uncit tlOf0O9 •
(Mvitòno» E>0Cut9m0» QU9Ique» projeto/ 9«rvtço R«»t«uraçôri «rllaticst Deco^eçAo
I0?1»?47.?441 Merco*
MARCENEIRO
Tudo sob medida
Orçamento
grátis
200-5043
Cícero
íMAUÒBHAIHA
CARPINTARIA
R8PORMA
Amèno
• b*nne«o
Co>ocacAode decom**
t ^n«tM
' COHX.KAo tabu*portaiC0"-<ÍJ
' Te»haOM?cKfcOe wc-nj
' Ap»»c«cio Oe imtrco
Aphcac*o d* »vn./a oorvci
AphaK*Oòe*vn.í
Retom-d 34 mow I pohuf^tano
' Cotocacio de dv*0na» Fono •
Ba<fc>
Ot» Apo*< ttem e a*u

OBRAS i REFORMAS
Com RooponoobiMdada Técnico. Ho*
neatidade. Saguronco. Oorontio •
Booo Roforêncioo.
Ligua e Confira.
Eng. RICARDO & EQUIPE
Tal/faii
(0«1) 181-8177
PINTURAS • Petormas em ge
ral smte*o. co*ocaçAo piso.
amuletos, esouadnas. bartara reeidéncias/condomin*os
Preços |u»tos Pagamento taCintado Confira' 247-5009/
?47-797t Sr Jorge
RSfOBMAS' CONSTWUÇÔtStietrica bMjraulica. imoermeabrti/açAo etc Pagamento
«aciiitado Te* aat-«42
PI formas GERAL - Pedre*ro» lietriostas. Pintores.
Bompeíros tMdtauiicos a sua
d<v>oaiçAo Serviço garantido
Orçamento sem comprom«sso 212-567V 261-7506 MerceSuetffsiNTIKO - Pokurauno/ deecoraçóee as«oa>t>os
R«.ia «m pMm Ta) 7S«7949/Pai 7564044
BOX
BLINDEX

MM

SE VOCÊ niio sabe
com quem Fwei sua
OBRA'
UG10G0I Envie-nos
sui duvida e tentara*
mos resolveri
tiH. RICARDO & EQUIPE:
Tet/taxt
(011)181-8277.
Material de
íConstrução
WMOIIÇAO IUKO - Vn-vJo
taniiUh alumínio, poria d«» terro t»ab«tin«»Ua, viImiih .i»mano» pmputKlo bo« bim<ji«» tei^ndo. etc Santo» Titar.» 178
Meier
DiMOtlÇÀO — Vendo port.iv
louça», arlanetas.
mario* guilhotina,
emputido» madeiramento peroba campo, teíha»
SAo Caetano Piama Coman
dante PubenA Silva. 6Í — Fre
gu*«ia
¦box
BLINDEX
Portas
Vidros e
1 Espelhos
264-4902
567-3975
'"¦MíaaMM

Antigüidades
í e Artes

am

SERVIÇOS
P/OLAR
Rnformas em armário»
Voquo e GeOi. lagun.icáo
c iKX.i original, coren
opcionais Serviço de pa
tina. pintura em apto c/
tino acatoamonto
Sr. Carlos
7S1-404O.

RSZS1
Tt-fgrrff
Decoração
í
TABIA CORRIDA
A PARTIR DE
RS 24,00 M'
Papal de parede
nectooel. importado
Formp«o. novopüo.
ouropiso. lampiso
ORÇAMENTOS
269-5994
BAOIA
REVESTIMENTOS
ABAIXOU - Papei Parede RS
3.00 m» nacional, importado
RS 4 40 m*. carpete 3mm RS
4.50 m* Pteoa/ pinturas em
grátis Ta*
gera* OrçamentoPiamAo
9944182 Oon«a

BLINDEX
TEL.: 425-3903

A SINTEKO
UNIÃO
ZONA SUL
A partir de
Rs5r00ma
' Descdomçào Especial
' Raspagem' Calalètaçáo
' Apkaçio em
polmtano
' Tratamento em
pedras,
limpeza e resinamnto
" Pintura em
geral
imóveis
Comoção
acima de 80mJ.
Tel.: 258-8838
A SINTEKO

Móveis
?
CAMA BFtlCHt • laccua. PS
800 00 Cotio de chào 60cm
altura. PS '50 00 Ver porteiro
M Otávio Corrra 116/20.1 • UrEletrodoméstico
^Eletr
COMPRO CANETAS - Ant».
g.i» modernas. Parfcer Ktom
B»a«c outras marcas Ti 205840? Carvalho
VENDE-SE 1 - Aparelho de Tv
marca Mitsubishi, modelo PC
?00?. colorida e»ta em perleita» condicôe» PS 190 00 Tel
201-700?
COMPRO TUDO
148-0416
Acordoon som. TV cor
disco* CO. m irscmver
miude/as rei parede
violão, m costura pon
metais, çrisais. etc
Festas e Buffets
(Artijjos e
fServiços)
CATC t CIA - (Mkk»M Oitas caté manhã • outras oco»*— Tol 250-6406 Fjnma
Casas de FestasRI10O Jacarép Jard-sJOo
250m'-pia yquad/pisc/MurW
Churt 39g-1506/485 4326
F0t0S- Casamento 15
Ano». Pôster Álbum vt»«udo 3
¦ RS 120,00 Temos vídeo e
teiAo Rodrigues 447 6049
Serviços
ípira o ler

BOX TEMPERAC0
I casaB
^¦MIRANDA
*892
^unoadaem '392
0IS
^¦MIRANDA
^^HFunoadaem
Ruo Casta
num
Cesto Lobo. S66
SM
SHOW
ROOM I
SHOW ROOM
g

Capa de Sofá
t a solução 8rim pr« oncoihido, liso ou listmdo S<»u Sotrt
fica • Bonito PromoçAo a
partir de RS 100 00 592-6646
CAPAS P'SOFA • Brim matelassè. renda espanhola Cortinas Tecidos variados Tei
225-3787
ESTOf AOOS/CAPAS • t cortinas Retormo e laço novas
Especialista em couro e cap«tone laqueaçèo e restauraçAo dii movem Patina dec«p«V
e %uper-*inteco Tel 502-2247
Reis
LAC SilVA • taqueaçAo o Docorac«^o Pintura marmori/atl«i Pfttlna o Oi»cnpO Viirni.»
PoliurHtano. Salino 10 anos
do bon* do serviços Tol 5895169 Cdfcon

SUPER
SINTEKO
ApttcaçJk) de verrv/.
poliuretaoo. Thomé
em pedra S4opolimenfo
ardòsio
Orçamento
sem comprorrv\*o
2S«-9aS7
Barbosa
AR CONDICIONADO
Mtiaiactoi d* ««etiMom
de mo. magumat 0o lavar.
torno • TV.
•Sc Elétricapariem geral Sorviço com garantia Orçamento
205-4087' Te*etnm 546-»636
côd 1160409
ELETRICISTA
InstalaçõM elétricas em
geral PC. troca de tiaçâo. aumento de carga,
ele Orçamento sem
compromisso
205-a087
Teletnm $46-1636
côd 1180489
BOX TEMPERADO
MANUTENÇÃO EM
BLINOEX
Conserto* de
Portas e Bo«
, Pagf Facilitado
230-3230

UNIÃO
ZONA SUL
Oferece a você com
a maior qualidade,
segurança e tranqúMade.
Reformas em geral
Extenoms e Interiores
Pinturas em geral
Exteriores e Interiores
Promoção p/ Clube*,
Condomínios e
Apartamento*
Acima de SOm1
TeE: 258-8838
CONSERTA-SE * Ar condicio
nado. geladeira, tree/er. ma
quma de lavar |Bra»tempi
Promoçèo limpeza de ar condKMonado RS 36M Te* 5958294 Ramiro
LAOUtAçAO - De Mov*m n
restauração, patina, marcenanaawgaral MS-IWHteMo
LAVA-8C NO LOCAL - Carpotes, tapetes estotados cor
hnas • estalados de carros. 19
anos do IradiçAo Amaral 2014460
SERRALHEIRO - Oe terro e
alumínio tabricaçAo e consertos. janela po«ta boi. gra
de. porta de aço Orçamento
9/ compromisso cubro quni
Quer preço Atendimento 24
horas Wilson 590-1772 .
SINTECO
MINERAL
20 anos no mercado
TeMoniea-isea
Plnturoa om garal
Tábua corrida/ lambri
Ouropiso • For mlpiso
Talhado Colonial
Eacadas em madeira
Polimonto/limpota o
rasino em podraa
SINTEOO • PoHuretano Po*imanto pedras c/raeino. desçolotação, tmeco corea. pmura
am geral envelhecimento da
Ufotao monaI u acKKio
de reama Orçamento s/compromisao 7U-9426/ 2W6608
SINTEKO POLURETANO u manto pedras/ia#otoee>decti
265-3601/ 786-0093/ 725-4096
FV*tu»as.' Retormas Marteneiro» ge*sa Equ*pe etpeoatirada em banhe«ro. concha e
telhado
SINTEKO UNIÃO - Zona Sul
f*art»r F*S 5 00 mT Raspagem
CaiatotacAo. Po»mretano l»mpe/a de pedra e ApKacAo resma. 0eeco*oraç6o espec»a<
Pinturas gerai Promoçèo
imove»s acima SOm» T 756SUPER
SINTEKO
2B4-2379
Ao*caç*o. o
PoKiretano r**oaoem
pofrmemo de ped*a p»n
tueas e reformas Des 800
às 22 00 horas mctwPve
sábado e dommgo

Plantas
Jardinagem
í
Of*AMAS PLACA - A partir PS
180 Torra vegetal Tel 331
b453/ 331 6323 Gilson a
Âmmãts
i Domésticos
akita . linda ninhada. pais
campeões, linhagem importa
da Tel 395-2423
Dr. Paulo
Bruxellas
Vnt»«rtn,írio Assistência domi
Ciliar TH ?86-54b*/ 527-7976
GOLDE N nCTRIE/rn • 4S
dias. r»>qistrados. fêmoa PS
350 00 Macho PS 450 00 T»>l
709 1915
SAUül f BELE2A • do seu
ciiojinno Tosa. banho corto
do unhan limpeza de ouvidos
tratamento anti-pulgas produtos homeopáticos Atondo a
domicilio T 502-3066 Ana
VENDE -SE FILMOUS - do
CAo Wei mar a ner c/ pais locai
Urgente Tel 471-1023
Utensílios
íDomésticos
ALARMES • Campainha »•' f»o
night iight tr.iva-porta Produ
tos importados T^i 3«'t»-0958
547-1Q1Q/ 38502%
ClASSl'.tSüt JH .
Ovem que» comprai Ox>- ..y,
quem gu«H vendi»»* OftüO •>3-5'X .

Estética e
Cosméticos
I
PERCA PESO - Ganh«. sau
de Programa de NutriçAo a
base de erva» com controle
de calorias Lique 27? 9466
225-3262
Confecções
í
VENDO GRADE - De 1 500 o
500 Sungas Lycra de Ótima
Qualidade, muito bem leito
E «capcional preço Pauio
T0242) 42-9681
vtNOO MAouina ¦ Rala Ntv
sim nova na cana • overtoc^
Nissim com Zeroma» lacrado
tambOm na cana Paulo
(0242) 42-9681
ÜS

Instrumentos
FMusicais
A Artsom Pianos
Compra e vende, cauda arm
ap modernos F acinta-se
HOi.11, FerrtMra 90 Lop*on
Tel 294-7799
A Beethoven
P'anes novos e usados. Fac
pag vdo com R Piachu*k>.
390 Centro NAo tem Miai 23?
5709 222-2791
Orgfto Hammond Mod RT-2 90na 2064 espaoai
para Concartoa a igrejas pe
da»a«ra oompt (4 Oitavas»
Sotvoi RS 12 000 (Oitl 2679440
PIANO FRIT2 - OoOPen 3 pe
dais. perteeo «stado Tel
295-7271 Inés RS 1 800 00
íFitas e Jogos
1 500 FITAS - Oe vídeo Todos
os lançamento» mçiuKtos E«
pos«toe para t 600 Mas a ca
pas Tudof^S24 00000 Tratar
287-6604 horário comercia*
FILMAOORA SONY - Mantfycan Ccd FX2306P RS 700.00
Falar Vmiçius ou Piimo Tet
577-9771
MICRO COMPUTADO» - Compro usado em bom estado Pago bem Tel 131-9039
V^PCCK^POOUTOPA —
tauraçOes v4ec«Us Mo<aOas
Tra^scod^»caOors ^der*>tas
PaHecam
estra-*g^ras
T'an*«e»anoas Cmema»og»i
t«cas 8Svpe*6mmi6mm35m-'
F>tmage*s peotissaonan Fotoya^as de i-^age^ mO«oHa<.
coc-agens. OdOprapOes
** «C?^?8^6954

I

g

DE 1996
DEOUTUBRO
OUTUBRO DE1996
DOMINGO, 6 DE
DOMINGO,
CASA

BRASIL
JORNAL DO BRASIL

P/1' PAGAMENTO 0U
À VISTA m COMPRAS
Hi
ACIMA DE RS 80,00.

CASA&VPEO^I

AÇO HPA*H*
*»»«"«»
Uv (ADUlIOt
—"v
_i .W^M'
.OOUHH*

APARELHOS

DE

HH

SAÚDE

APARELHO DE PRESSÃO
+ ESTETOSCÓPIO f% /
f/anônrtro nednco ^
tpo retogo. Acompanha
estçtoscófw) de
aasojttapmasa.
Avista 19,99 nRH

. MEGA KIT III
Censo* Kflpfefc ? 1 ? 14* W wr»c 2
A vista 199,90

. HIPER KIT III A vista 259,90
NEBULIZADORES -,*Oí"
flft 90
CmoKompWo^
Evrtam o corTf-cme pengoso das oebuhzaçóes de
pysxks.wcjogo
gjji
9X
emergènaa em ambulatórios.
MortáKofftBl
3 35910
. M0BIL-AIR( Cl Mtro. 1 ano de garantia )
TRAVESSEIROS ANATÔMICOS
Se adaptam anatoc*canente Eliminam a tensào
A vista 46.90
tM"n"ciro5_,
STERILAIR
muscular, do( nas costas, nsòma, suess e comSatem
MASTER SYSTEM
o
ar
acabando
o
as
causas
das
Estenda
os roncos, permitindo um seno tranqüilo
***+££ ¦
C0MPACT
alerg-as respiratónas Elirrnnaôcaros. .
de*
A partir
pa!!!r.^t'
SUPER
;^j;
¦
WORLD El
NllffENOO ENTERTAINMENT SYSTEM ClC/ SUPER MARIO WORLD
SUPER NINTENDO
lur/)05,
TO'
o
8
tOor
__
fl6*8
ran
iCcnsoJM compact tí de&gn
16 Ms do realismo em 3 dmensóes Acompanha 1 comrottef.
revoiuoonano
Vem
com
vista
42,90
SÉãá
42
A
90
C$C3|
I66(tsdereai6ino«m3ctewfisfiw^tofflpanhaltontfo8w.
||
Avista
7?
!(P
B
1 cartucho. 1 adaptador e 1 cabo RF com conuator
II
Sonic na memóna
. ULTRA-SOMCO US800
. INALAMAX
A vista 129,90
Cl protetor térmico Bivolt. 2 anos de garanta
A vista 89,90
A
vista
69.90
scil
liffiS^iSsS""!
cada
Aio9ol^^^Av,^oi
ÇNintendoQ

|9L

'í

^ B i
^MtÊÊmaaa

UTILIDADES

DA

CASA

ARMARIOSMULTIUSOVEREDA
ALIMENTOS
PERSIANASEM VINIL Annates
PROCESSADOR DE ALIMENTOS
J0tF' ¦*{&'}.
em apesmaUado. Desmortavee Ideas \ ¦ -^UmaM
/'
§
r,
CIIDCD CI irco
5' ¦; *•
.,w
w*;-l
¦ ^Sr?- "dE Rogdealummowiadedossetrt
\
SUPER SUCcn
SUCER
rxflH aroentescommuto
,'. ,\fa
H
J .;. i \' ;y: SUrcH
\
p tartv*r>, cartas, cortooresecanprg. }.¦
Roúne em apenas um aparelho 5 opções diferentes de
uso Fatia, corta om cubinbos, om liras, corta balalas
palrto o p«ca. Você vai deixar seus pratos cJ formatos
super decorativos. Acompanha 1 "V.cortador em espiral.
'
taca em
ospremodor do
om-V". 1 espremedor
sheer. t1 faca
dor super sbcer.
1 latia
lotiador
Bl« 'SmM>h<<
it ®s«!
GELADEIRA I » t FT^W^MR? FadinsWa^o. wctmsmo .' Mor.mjWon
SfcfiSi-Ti i ,-,;| J.
CARRINHOS P/ GELADEIRA
wafflo e 1 multl-ralador
em
auco.t
cortador
Suportos cJ rodízios giratorios reforçados. P/ geladoira, fogào. etc
'
29,99
'gm
A vista
s
. EM EPOXI PRETO
. CROMADO
vista 39,99
P-6 AA"g"9
->«
ARMÁRIO
GSprwasM
L
I
fiOr
srOsr
I
A vista 49,99
A vista 34.99
90 '-.:^
i
29
q
ifp1!
fFÁCIL
'^P' lp cada
—
A
de
^#5
cMa
partir
99|
I34cr^«.-.
5„^|
INSTALAÇÃO )«»»*
¦¦¦—
CHi
4
;(tw'iSiio
:, * cíoi >tc,- ,,464j 7
|si.?j
\tl
1
iSS
L,
,
¦
¦ >iWt!?SW SfPÇf; r-:"'.y4*
51
4x
ttggap:
I W1
mn?&mS^SSBSS^Mg3agHBMn&
fadr
4*
"X
PARA //"
BALANQAPARA
ESCADACOM
f |) BALANÇA
COM
i ESCADA
^1
— r*
Ss
BANHEIRO
55DEGRAUS
DEGRAUS
.——- banheiro
wraaf^
aSstr
$:.
.PAPEIROS/
TAMPA
¦•x Corpo de aço Controle IRmS 1
U
PEÇAS AVULSAS MARMICOC, MARPAL
revestidos com borracha
Degraus
De^rausjevestidos
'¦¦ , I
A vista
||i'_, o pés antiderrapanlos.
I] 12 j
] seu peso com precisio ífáKiSwl !t
OU TR0FA Cl ANTIADERENTE 4$$
£2L
V A vista 28,99
5 A vista 12,99 liil!?
imUBJUüB A
A
AA ana-jSgR
. CAÇ AR0LAS N*
.'«7^~->--^
LEITEIRAS
;•?/
kZSS
-^g4
|^
Vânos modetos
1®-20^22E26
16.18,20,22
E 26
63
A^ partir de
S
A partir de
¦y
JP^aV^
99
™ 3 cada •• 9 cada
I
——2i ^
£^5,.
lew.
, 4x ¦
DE AApartirde
c.vu
RELOGIOSDE
RELOGIOS
partir de
'
' 3196
¦
..
16,11
N120
.
PANILAS
16,
IIE
20
.
CALDEIRÃO
N4
20
CALOEIRAO
£
10
N*
.PANELAS
N»
)
^;,
___
fc'
jTV'l
E\5*>U
PAREDE QUARTZ
tèF®®
QUARTZ
^
jF®/ 7
fl B KflBSlk AApaflrdtlMI
16,99
^aT\
tW»^WR«spW*»a!>»i«WWi^
AAvista
Vista 16,99
partir da 10,99
HALLER,
^Ifj
BEGUELIN,
•
•
g I
r
;—|S69 a®./9 |beguelin,haller.
[ 51
^
HERWEG. OU BELLS
« 11.38 9 cada * 1758
ELETRO ELETR0NIC0
CONJUNTO ÁFRICA MARMICOC
rap»do
cozimento
foca.
Tampa
cJ
sistema
do
Dupla camada antiaderonte por dentro e por
.16 PRATOS OINOX
SECADORA
MAQUINAS
A vista 24,99
.a5 PEÇAS (S/ panela do prossâo )
^ FACILITA
ENXUTA PLUSII
S-NGER ^
A vista 52.90
DE COSTURA
S*ca ate 4Kg te roças ir*iu
v,v
pfoçTi-uvel, eictuvro tcoostato
. RETA SP 125
1
õe vyfirçâ • seWtor do ar
Pr.1.
ISJJWJÚÍ
CcTii-SíU
4
qt*n!* tioajecosvUta
ra
c&v\fj
\tr*jn
iSyrtifr*
^mmrn
tanten a secagem oe rouws
cTÉÍGfcl*.
Accrcarru "«y àixw»
Cj r tno Ktjã 82 cn' larguti
.16 PRATOS .20 PRATOS
ccrf-*f
c^lv, 3 mm.
46
SJ
cm
cn
prcH^Tkfcde
icc^todeWa
2*}.*n
.a
6
PEÇAS
.Cl 6 PEÇAS
MAKINOX MAKINOX
s-pc^tarxadíca.Teff1 I .LA0Y-STAR
vista 99,90
AAvilta99,90
(D
pmsvio)) ¦ A vista
(P panela do ptossao
«
prossio)
(S/ panela
panels de pressáo)
(Sl
Hpil
FACIUTA SINGER
SINGER |"|
.LADY-STAR SINGER
SINGER I.. FACILITA
ul.)a 29.99
29,99! A yjgtg
Vista 34,99
34,99
j^liai J
A vista 79,99
A vista 64,90
A vista 74,99
A vista 229,90
A vista 299,90
R2»
s,17,39
a 86 95
®*19
6*
6*™llj
6 iWVj
3
J?
J
^^¦PPPW*li',,!^J || |J255Srf
^
g

I*"
m lA V H •'
K? rft- &

.Jl-

PRESSAO
Jb^T
PANELAS DE PRESSÃO
———^"—
PANELAS
<ftflHr ^¦¦¦li'
AL UMINIO POLIDO
¦aUlMy|H!HlllUlM
-

>,
2x ¦
MMmXCdC
¦«*
B W^iiHi^gl^

.
V «•*
/

CONJUNTOS . WONDERFUL
a 5 PEÇAS
MARPAL
A
super retcxçado vista 39,99
*Vtf5j?9,929
2.SLITROS Pi 21,90 Aiom.no
e
Antaderente
por dentre
€& 29
5x9,
. 4.5 UtlK»S.R$ 23,90
e 5x53^1
pv kxa Cabos aiças
7
puxadorei antlérrxcs
. 7.0 UTROS RS 29,90

MAQUINAS

. WORLD UNE OU
WONDERFUL
a 6 PEÇAS
AA^iitaW-W
vista 49.99
4¦ 4¦* 59
5x
5x11.fl
cada
9,ct^
?'57'

cafeteiraseletricas
CAFETEIRAS ELÉTRICAS
LAVA ROUPA MASTER I
M't.' 'rc quente -ft'ni9H|WJIH
PTrpiM.^ o>• con$er,-am
ccr.p-,-a-1o u4t:>rto
If J
'
(v
¦W ÁGUA
AGUAOUENTE/FRIA
QUENTE/FRIA
RWdwraiHrnin
i __. ;-.
\_y Prepa/am
ASra' ^H R-aj
tcoo 3foma •» sabor
ccn
Ufa
cenIcos]'»na>¦
(T
a caflwa do iiwtxx satma
S Vala
Vauacamudoinot**wttmi
, ?,¥/
ia vtgem dt roupa do mundo
dedvuvagemdefowocrxAJo
w'J
. WEST BEND . NKS
Sus fütfiâs vào aoraoocer
12 CAFÉS
12 CAFÉS
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