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A top modcl Cláudia Liz. 28 anos,
atração nas passarelas do país há cerca
de dez anos, está internada em estado
de coma no Hospital Israelita Albcrt
Einstein, em São Paulo. Na segundafeira, durante preparação para uma
cirurgia de lipoaspiraçào na barriga,
numa clínica particular da capital
paulista, Cláudia teve parada respiratória c sofreu danos cerebrais cuja extensão ainda está sendo avaliada pelos
médicos que a atendem. A família não
revelou os nomes dos médicos que
fariam a cirurgia de lipoaspiraçào cm
Cláudia. Mãe de um menino de 5
anos. a modelo é casada com o publicitário Celso Loducca, e, segundo
amigos, tem planos dc fundar uma
clínica de beleza com seu nome. Sua
primeira cirurgia plástica foi feita em
maio de 1994. quando implantou uma
prótese dc silicone nos seios. Segundo
o presidente da Sociedade Brasileira dc
Cirurgia Plástica, Farid Hamkc, cerca
de 30 mil cirurgias de lipoaspiraçào são
realizadas a cada ano no Brasil c os
acidentes são raríssimos. (Página 8)
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rique Cardoso criticou ontem a
ordem aqui e o dinheiro ficar
lentidão da burocracia das insno Banco do Brasil ou onde seja
tituições estatais na liberação
se não há estruturas de capilaride recursos para a população
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com o BB a mudança de regras
fazer com que os programas de
crédito aprovados pelo governo
para abreviar a liberação de recursos para a agricultura, anuncheguem à população mais pociou que editará hoje mesmo uma
bre. e disse que já determinou
circular nesse sentido. (Pág. 15)
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EXCLUSIVO

Clubes

mira

da

Previdência
base de cálculo mais gorda, o
total da receita operacional de
cada um deles. Ou seja. os clubes
de futebol pagarão á Previdência
também sobre o que ganham
com patrocínios c transmissão de
jogos pela televisão. A mordida
no futebol é apenas uma das medidas de um pacote que o governo pretende definir na próxima
semana para reduzir o buraco
das contas públicas. (Página 17)

CLAUDIA SAFATLF.
BRASÍLIA — Nem os times
dc futebol vão escapar do ataque
do governo para reduzir o déficit
público. Hoje. o ministro da Previdéncia Social. Reinhold Stephanes. reúne-se com dirigentes
dos clubes para apresentar-lhes
uma nova tática de jogo: a aliquota de 5%, que atualmente incide sobre a renda das partidas,
passará a ser cobrada sobre uma
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Sávio

em 20 dias
O atacante Sávio! do Flamengo, foi
submetido a uma cirurgia na Clinica da
Lagoa, ontem á tarde, para retirar
pequeno fragmento do menisco externo
esquerdo. Segundo diagnóstico do médico
do clube. José Luis Runco, o jogador
inicia sábado o trabalho de fisioterapia.
"O
pra/o para ele voltar é de 20 dias. mas
se tudo correr bem ele pode ser escalado
até antes." O atacante deixou a sala de
cirurgia sorrindo. (Página 30)

Planalto

no
prioridade
Para impedir que as negociações
sobre a reeleição desgastem a imagem de seu governo, o presidente
Fernando Henrique decidiu ontem
que vai agir para mostrar o Planalto
voltado prioritariamente para as reformas. Na Câmara, a disputa pela
presidência da Casa está interferindo
nas negociações sobre a reeleição. O

PMDB tenta excluir da eleição o ministro da Articulação Política, Luis
Carlos Santos, que disputa o cargo
com o lider do PFL, Inocêncio Oliveira, c luta pelo apoio do PPB á sua
candidatura. Ontem, o governo deliniu a linha básica da emenda da
reeleição. (Página 3, Coisas da Poluica, página 2, e Informe JB, página 6)
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• Uma discussão
por causa da viVasco
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o Flamengo,
do
tória
no domingo, acabou na morte do
porteiro Sevcrino Laurindo da Silva, 32 anos. vascaíno. assassinado a
tiros pelo colega Salvador Félix da
Silva. 37. flamenguista. O crime
aconteceu ontem, na portaria dc
um edifício em Copacabana. Severino e Salvador eram amigos dc
infância na Paraíba. (Página 23)
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O Conselho Administrativo dc Defesa
Econômica revalidará por mais 60 dias a
medida preventiva que limitou a 20% o
reajuste das mensalidades dos planos dc
saúde. O prazo acabaria dia 16, mas as
dificuldades de negociar com os representantes das empresas, como o fornecimento
dc informações erradas c a ausência em
reuniões, levaram a Secretaria dc Acompanhamento Econômico a pedir a prorroga-

sem

subir

çào. As empresas que aplicaram aumentos
acima desse percentual — há casos cm que a
mensalidade subiu 39% — terão que voltar
atrás. A estratégia do governo dc endurecer
contra os aumentos abusivos inclui ainda
novas tentativas dc convencer as empresas dc
medicina de grupo a aceitarem acordos dc
preços. As que se recusarem vão responder a
processos administrativos já abertos pela Secretaria de Direito Econômico. (Página 20)

própria
FGTS

terá

maiores
juros
As construtoras que usarem o
Fundo de Garantia por Tempo dc
Serviço no financiamento da casa
própria tcrào que cobrar dc seus
mutuários juros maiores do que os
do programa Carta de Credito,
por exemplo. Nessa modalidade
dc compra, a taxa varia de 3%
a 9% ao ano. Já o percentual a
ser exigido das empresas deverá
ficar entre 6% e 10%. (Página 19)
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Os professores são maioria entre os servidores estaduais que cntraram no programa dc Exoneraçào Incentivada, cujas adesões se
encerraram ontem. Dos 9 mil que
aderiram, 4.871 são professores, o
que vai prejudicar o funcionamento das escolas do estado, segundo
a presidente da União dos Profcssores Públicos do Estado (UPPE),
Tcrezinha Machado. (Página 24)
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A top modcl Cláudia Liz, 28 anos,
atração nas passarelas do país há cerca
de dez anos, está internada em estado
de coma no Hospital Israelita Albert
Einstcin, cm São Paulo. Na segundafeira, durante preparação para uma
cirurgia de lipoaspiração na barriga,
numa clinica particular da capital
paulista. Cláudia teve parada respiratória e sofreu danos cerebrais cuja extensão ainda está sendo avaliada pelos
médicos que a atendem. A família não
revelou os nomes doc médicos que
fariam a cirurgia de lipoaspiração cm
Cláudia. Mãe de um menino de 5
anos. a modelo é casada com o publicitário Celso Loducca, c, segundo
amigos, tem planos dc fundar uma
clinica de beleza com seu nome. Sua
primeira cirurgia plástica foi feita em
maio de 1994. quando implantou uma
prótese dc silicone nos seios. Segundo
o presidente da Sociedade Brasileira dc
Cirurgia Plástica, Farid Hamkc, cerca
dc 30 mil cirurgias dc lipoaspiração são
realizadas a cada ano no Brasil e os
acidentes são rarissimos. (Página 8)
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lentidão da burocracia das instituições estatais na liberação
de recursos para a população
de baixa renda. Citando o Banco do Brasil, Fernando Henrique acusou os bancos oficiais
de nào cumprirem bem uma de
suas principais funções, que é
fazer com que os programas de
crédito aprovados pelo governo
cheguem à população mais pobre, e disse que já determinou
mudança de prioridades, mas
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suas ordens nào estão sendo
"Nào
cumpridas:
adianta dar a
ordem aqui e o dinheiro ficar
no Banco do Brasil ou onde seja
se não há estruturas de capilaridade para que os recursos cheguem lá embaixo." As críticas
do presidente da República surtiram efeito imediato. O Banco
Central, que vinha discutindo
com o BB a mudança de regras
para abreviar a liberação de recursos para a agricultura, anunciou que editará hoje mesmo uma
circular nesse sentido. (Pág. 15)
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Previdência
base dc cálculo mais gorda, o
total da receita operacional dc
cada um deles. Ou seja, os clubes
de futebol pagarão à Previdência
também sobre o que ganham
com patrocínios e transmissão dc
jogos pela televisão. A mordida
no futebol é apenas uma das medidas dc um pacote que o governo pretende definir na próxima
semana para reduzir o buraco
das contas públicas. (Página 17)

CLAUDIA SAFATLE
BRASÍLIA — Nem os times
dc futebol vão escapar do ataque
do governo para reduzir o déficit
público. Hoje, o ministro da Previdcncia Social. Rcinhold Stcphanes. reúne-se com dirigentes
dos clubes para apresentar-lhes
uma nova tática dc jogo: a aliquota de 5%, que atualmente incide sobre a renda das partidas,
passará a ser cobrada sobre uma
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O Botafogo foi o único clube carioca a
vencer na rodada de ontem pelo
Campeonato Brasileiro: l a 0 sobre o
Criciúma em Niterói. Flamengo c Vasco
foram ao Sul e perderam seus jogos. O
Vasco foi derrotado pelo Juventude por 2
a I, em Caxias do Sul, enquanto o
Flamengo deu novo vexame, ao perder
para o Grêmio por 3 a l, agravando a crise
na Gávea. Nas Laranjeiras, o Fluminense
empatou com o Bahia. I a l .(Págs.29 e 30)
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PMDB tenta excluir da eleição o ministro da Articulação Política. Luis
Carlos Santos, que disputa o cargo
com o líder do PFL, Inocéncio Oliveira, c luta pelo apoio do PPB â sua
candidatura. Ontem, o governo definiu a linha básica da emenda da
reeleição. (Página 3, Coisas da Politi•
ca, página 2, e Informe JB, página 6)
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Uma discussão por causa da vitória do Vasco sobre o Flamengo,
no domingo, acabou na morte do
porteiro Sevcrino Laurindo da Silva. 32 anos. vascaíno, assassinado a
tiros pelo colega Salvador Félix da
Silva, 37, flamenguista. O crime
aconteceu ontem, na portaria dc
um edifício em Copacabana. Severino e Salvador eram amigos de
infância na Paraíba. (Página 23)

O Conselho Administrativo dc Defesa
Econômica revalidará por mais 60 dias a
medida que limitou em 20% o reajuste das
mensalidades dos planos dc saúde. O prazo
acabaria dia 16, mas as dificuldades do
governo em negociar com os representantes
das empresas — que fornecem informações
erradas e faltam às reuniões — levaram a
Secretaria dc Acompanhamento Econômico a pedir a prorrogação. As empresas que

60

dias

'
VERÍSSIMO

sem

aplicaram aumentos acima do limite de
20% (há casos em que a mensalidade subiu
39%) terão que voltar atrás. A estratégia
do governo dc endurecer contra os aumentos abusivos inclui ainda novas tentativas
de convencer as empresas de medicina de
grupo a aceitarem acordos de preços. As
que se recusarem poderão responder a processos administrativos já abertos pela Sccrctaria de Direito Econômico. (Página 20)
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O livro que vai aumentar ainda mais os
problemas da família real britânica.
Página 11
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própria
FGTS

terá

maiores
juros
As construtoras que usarem o
Fundo dc Garantia por Tempo dc
Serviço no financiamento da casa
própria terão que cobrar de seus
mutuários juros maiores do que os
do programa Carta de Crédito,
por exemplo. Nessa modalidade
dc compra, a taxa varia dc 3%
a 9% ao ano. Já o percentual a
ser exigido das empresas deverá
ficar entre 6% e 10%. (Página 19)
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Planalto

prioridade
Para impedir que as negociações
sobre a reeleição desgastem a imagem dc seu governo, o presidente
Fernando Henrique decidiu ontem
que vai agir para mostrar o Planalto
voltado prioritariamente para as rcformas. Na Câmara, a disputa pela
presidência da Casa está interferindo
nas negociações sobre a reeleição. O

lideram
de

lista

demissões

Os professores são maioria entre os servidores estaduais que entraram no programa de Exoneraçâo Incentivada, cujas adesões se
encerraram ontem. Dos 9 mil que
aderiram, 4.871 são professores, o
que vai prejudicar o funcionamcnto das escolas do estado, segundo
a presidente da União dos Professores Públicos do Estado (Uppe),
Terezinha Machado. (Página 24)
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A top model Cláudia Liz, 28 anos,
atração nas passarelas do país há cerca de
dez anos. está internada em estado de
coma no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Na terça-feira, durante preparação para uma cirurgia de lipoaspiração na barriga, na Clinique Santée, capital paulista, Cláudia teve parada
cardíaca, que deixou seu cérebro sem
oxigênio durante um minuto e meio. O
neurocirurgião Jorge Pagura submeteu a
modelo a um exame de tomografia ontem à noite e não constatou lesão anatòmica. O médico não soube informar se
houve choque anafilático e disse que será
preciso esperar de 48 a 72 horas para
definir o diagnóstico. Ontem à noite, o
marido da modelo, o publicitário Claudio Loducca. acusou a clinica de negar
informações á família. Segundo ele, às
1 Ih de terça-feira, a modelo tomou anestesia e sentiu-se mal, mas só no fim da
tarde é que foi avisado das complicações.
Bastante emocionado, o publicitário apelou para que todos rezassem por Cláudia.
O presidente da Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica, Farid Hamke, disse
que cerca de 30 mil cirurgias de lipoaspiração são realizadas a cada ano no Brasil
e os acidentes são rarissimos. (Página 8)
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Previdência
base de cálculo mais gorda, o
total da receita operacional de
cada um deles. Ou seja, os clubes
de futebol pagarão à Previdência
também sobre o que ganham
eom patrocínios e transmissão de
jogos pela televisão. A mordida
no futebol é apenas uma das medidas de um pacote que o governo pretende definir na próxima
semana para reduzir o buraco
das contas públicas. (Página 17)

CLAUDIA SAFATLK
BRASÍLIA — Nem os times
de futebol vão escapar do ataque
do governo para reduzir o déficit
público. Hoje. o ministro da Previdência Social. Reinhold Stephanes, reúne-se com dirigentes
dos clubes para apresentar-lhes
uma nova tática de jogo: a aliquota de 5%. que atualmente incide sobre a renda das partidas,
passará a ser cobrada sobre uma

Reeleição

deixa

ser

de

vence
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O Bolafogo foi o único clube carioca a
vencer na rodada dc ontem pelo
Campeonato Brasileiro: 1 a 0 sobre o
Criciúma cm Niterói. Flamengo e Vasco
foram ao Sul e perderam seu-. jogos O
Vasco foi derrotado pelo Ju\entude por 2
a 1, cm Caxias do Sul. enquanto o
Flamengo deu novo vexame, ao perder
para o Grêmio por 3 a 1, agravando a crise
na Gávea. Nas Laranjeiras, o Fluminense
empatou com o Bahia. I a 1.(Págs.29 e 30)

no

Cláudia
C/aiir/ia Lis está dando os primeiros passos na carreira de atns

Flamenguista
Planos
mata

suas ordens não estão sendo
"Não
adianta dar a
cumpridas:
ordem aqui e o dinheiro ficar
no Banco do Brasil ou onde seja
se não há estruturas de capilaridade para que os recursos cheguem lá embaixo." As críticas
do presidente da República surtiram efeito imediato. O Banco
Central, que vinha discutindo
com o BB a mudança de regras
para abreviar a liberação de recursos para a agricultura, anunciou que editará hoje mesmo uma
circular nesse sentido. (Pág. 15)

lentidão da burocracia das instituiçòes estatais na liberação
de recursos para a população
de baixa renda. Citando o Banco do Brasil, Fernando Henrique acusou os bancos oficiais
de não cumprirem bem uma de
suas principais funções, que é
fazer com que os programas de
crédito aprovados pelo governo
cheguem à população mais pobre. e disse que já determinou
mudança de prioridades, mas

internada

em
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PMDB tenta excluir da eleição o ministro da Articulação Política, Luís
Carlos Santos, que disputa o cargo
com o lider do PFL. Inocéncio Oliveira, e luta pelo apoio do PPB á sua
candidatura. Ontem, o governo deliniu a linha básica da emenda da
reeleição. (Página 3. Coisas da Poluica, página 2. e Informe JB. página 6)
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pelo

vascaíno
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Uma discussão por causa da vitória do Vasco sobre o Flamengo,
no domingo, acabou na morte do
porteiro Scvcrino Laurindo da Silva, 32 anos, vascaino, assassinado a
tiros pelo colega Salvador Félix da
Silva. 37. flamenguista. O crime
aconteceu ontem, na portaria de
um edifício em Copacabana. Severino c Salvador eram amigos de
infância na Paraiba. (Página 23)

O Conselho Administrativo de Defesa
Econômica revalidará por mais 60 dias a
medida que limitou em 20% o reajuste das
mensalidades dos planos de saúde. O prazo
acabaria dia 16. mas as dificuldades do
governo cm negociar com os representantes
das empresas — que fornecem informações
erradas c faltam às reuniões — levaram a
Secretaria de Acompanhamento Econômico a pedir a prorrogação. As empresas que

60

dias

sem

subir

aplicaram aumentos acima do limite de
20% (há casos em que a mensalidade subiu
39%) terão que voltar atrás. A estratégia
do governo de endurecer contra os aumentos abusivos inclui ainda novas tentativas
de convencer as empresas de medicina de
grupo a aceitarem acordos de preços. As
que se recusarem poderão responder a processos administrativos já abertos pela Secretaria de Direito Econômico. (Página 20)

Planalto

prioridade
Para impedir que as negociaçoes
sobre a reeleição desgastem a imagem de seu governo, o presidente
Fernando Henrique decidiu ontem
que vai agir para mostrar o Planalto
voltado prioritariamente para as reformas. Na Câmara, a disputa pela
presidência da Casa está interferindo
nas negociações sobre a reeleição. O

própria
FGTS

terá

maiores
juros
As construtoras que usarem o
Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço no financiamento da casa
própria terão que cobrar de seus
mutuários juros maiores do que os
do programa Carta de Crédito,
por exemplo. Nessa modalidade
de compra, a taxa varia de 3%
a 9% ao ano. Já o percentual a
ser exigido das empresas deverá
ficar entre 6% e 10%. (Página 19)

lideram
de

lista

demissões

Os professores são maioria cntre os servidores estaduais que entraram no programa de Exoneraçào Incentivada, cujas adesões se
encerraram ontem. Dos 9 mil que
aderiram, 4.871 são professores, o
que vai prejudicar o funcionamento das escolas do estado, segundo
a presidente da União dos Professores Públicos do Estado ( Uppe),
Terezinha Machado. (Página 24)

NtcoMla
Paulo Paulo Nicolell»
'•'• •'")'
$3?

VERÍSSIMO
O livro que vai aumentar ainda mais os
problemas da familia real britânica.
Página 11
COTAÇÕES
SALÁRIO MÍNIMO (outubro) RS 112.00;
DÔUUt Comercial (compra) RS 1.0235; Comercial (venda) RS 1.0237; Paralelo (compra)
RS 1.030. Paralelo (venda) RS 1.040, Turismo
(compra) RS 1.0290; Turismo (venda) RS
1.0294. IW do dia 1009 a 10 10 — 0.6283%;
T*F do dia 06.10 a 06.11 — 1.8928%; UPIR
(outubro) Para IPTVJ residencial, comercial
e territorial. ISS e Alvará — RS 0,8847.
~
Ano CVI — N° 185
Assinatura JB (novas)
Rio 589-5000
Outtos es»)ovcidides íDOGl
0900-73878?
Atenfiirento ao aswte ® (02t| 589 5000
CiajsAcados
516-5000
Você sabe como

*

investir nos Fundos de
Investimento do Boston?
Pelo telefone.
Investimento mínimo inicial
de RS 5 mil
Disponível para nào-correntistas
BANCO DE BOSTON
Atendimento de 1' i/ijss»'
(021) 224-6152

PM,
Batalhao da PM,
IS" Batalhão
sao desconhecidas as causas do afundamento de parte do quartel do 18a
Ainda são
em Jacarepaguá. Construído há 25 anos, o prédio foi interditado pela Defesa Civil. (Página 26)
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armam

PT

DORA KRAMER

turno
Congresso
lei

revoga

da

gravidade
a menor intenção de desiludir ninguém, seria interessante que ministros de Estado c integrantes do governo
Sem
em geral providenciassem com urgência um bom"a abrigo ao
reeleição
cavalo que está na chuva. A convicção de que
—
autoridades
das
boca
na
frase
virá por gravidade"
pronta
dos mais variados escalões — definitivamente não faz parte
dos planos de quem influi no Congresso.
Nessa altura não se discute se a emenda será aprovada ou
não — há muitas chances de ser. O problema é que aquele
otimismo pré-eleiçòes municipais perdeu o sentido. E o
presidente Fernando Henrique Cardoso não deve ter deixado de ouvir essa avaliação nas conversas que teve de segunda-feira para cá. Não é á toa que o presidente da Câmara.
Luís Eduardo! Magalhães, político a quem Fernando Henrique confere alto grau de confiança, fechou-se num mutismo
mais profundo; que o habitual.
Até agora ninguém sabe exatamente o teor da conversa
dos dois. Não se reproduziram diálogos, mas a filosofia da
coisa pode ser captada cm contatos com gente que conversa
muito com Luís Eduardo. Ele está. de fato, empenhadissimo
na tramitação da emenda. Muito mais que outras pessoas
igualmente influentes no Parlamento. Mas nem por isso
deixa de saber perfeitamente que o estrago eleit ral foi
poderoso.
Não se trata mais exclusivamente do efeito Sérgio Motta.
Justiça seja feita, o ministro das Comunicações não é o único
com saldo devedor na ficha politicò-espiritual. Digamos que
ele seja um fator que catalise insatisfações e que. nesse
momento, busca-se uma maneira não traumática de estender
sua manutenção a distância um pouco além da temporada
hospitalar.
Mas não é só isso. Pelo pais lodo pipocam reclamações a
respeito do envolvimento governamental nas campanhas de
seus candidatos. As queixas mais candentes referem-se a
liberações de verbas e favorccimentos explícitos. Sc alguém
duvidar, basta perguntar aos senadores Romero Jucá e
Gerson Camata suas impressões a respeito do que houve em
Roraima e no Espirito Santo.
Das mágoas malufistas já se tornou ocioso tratar. Basta,
porém, notar como se movimentam as forças no Congresso.
A comissão que seria instalada dia 16 já ficou para 29. O
PPB aceita participar, mas Delfim Netto já começa a falar
em reformas políticas amplas, da necessidade de uma discussão profunda e detalhada. E, pelo jeito, de preferência, bem
demorada.
Não se pode esquecer que o fato de o conteúdo da emenda
estar sendo previamente acertado não garante sua apr vação. Diante do que está sendo combinado, notadamente a
respeito dos pra/os para desincompatibilização. um senador
de lado a postura circunspoderosíssimo na República deixa "É
preciso ver se a galera
pecta c produz o seguinte alerta:
vai aceitar." Como é homem que sabe das coisas Ia por
dentro, já deve ter informações de que a galera prepara-se
para a resistência.
Aquelas autoridades, nem sempre ases da política, que
confiam na lei da gravidade, devem abandonar as ilusões se
imaginam que PFL PMDB e PPB vão entregar a reeleição
assim de graça, sem mais aquela. O pacto que valeu para a
eleição de 1994 tem de ser refeito agora.
Por exemplo: quem ataca Sérgio Motta e exige sua saída
precisa saber perfeitamente se entra no jogo com o ministro
forte ou fraco. Porque se Fernando Henrique for reeleito e
Motta continuar no ministério mandando c desmandando, a
vida dos que agora o combatem não será em nada facilitada.
Esse é um detalhe.
Há outro, de proporções amazônicas: a eleição para as
presidências da Câmara c do Senado. Os candidatos com
maior chance. Luís Carlos Santos c Antônio Carlos Magalhães. sem sombra de dúvida cuidarão primeiro de suas
vidas para depois se dedicarem ao destino de Fernando
Henrique. E. enquanto não tiverem seus novos postos bem
presos á mão. dificilmente gastarão energias exclusivamente com a reeleição. Nesse jogo entra também Josc
Sarncy, o que já forma uma turma de fazer tremer os
alicerces do Planalto.
Portanto, nunca é demais repetir, convicções tucanas —
muitas vezes de uma alegria pueril — não expressam
necessariamente a realidade. Essa quem comanda, como
"galera"
ensina o poderoso senador, é a
que primeiro
precisa ser bem convencida a bater palmas, para depois,
então, pedir o bis.
Voto

nulo

Uma bobagem a posição com um instrumento que serdo PT do Rio nessa campa- ve quando se quer protestar
nha pelo voto nulo. Não se contra processos viciados ou
trata nem de uma postura quando o eleitorado não pôde
antidemocrática. Até porque manifestar-se a favor de seu
se a discussão for por ai. candidato. No caso, o proceschega-se mais rápido à con- so é legitimo c os petistas puclusão de que antidemocráti- deram votar em Chico AJenco é o voto obrigatório, que car no primeiro turno.
cria esse tipo de situação Tentando dar um ar anos 70 à
inútil. O eleitor tem direito a eleição carioca, o PT corre o
não querer votar num ou risco de ficar falando sozinho.
noutro candidato, assim co- O eleitor que quiser participar
mo os partidos também são da escolha do prefeito vai votar no partido gostando ou
livres para recusar a opção.
O negócio é que o PT joga não.

Partido de Pitta vai defender o fura-fila e Erundina promete desmascarar adversário
Sâo Paulo — Helvlo Romero
1'
JOSf. MARIA MAYRINK
;;-:V V
''
são PAULO — Enquanto o candidato Celso
" M mlmM*>
Pitta percorre as ruas em carreatas ao lado do
jj0
prefeito Paulo Maluf, equipes de funcionários
jjfiKf
das secretarias municipais começam a detalhar
as promessas eleitorais do PPB para apresen/mBr
tar projetos concretos na propaganda de televisão do 2o turno. Os técnicos darão atenção
especial ao fura-fila, ou veículo leve sobre
pneus (VLP), que o PSDB e o PT procuraram
desmoralizar na campanha, alegando que o
sistema não funcionaria na cidade.
Outro ponto que terá destaque é o piscinâo,
um complexo de reservatórios subterrâneos
a
planejados por Maluf para combater as enchentes. Os marqueteiros acreditam que a proposta renderá mais votos para Pitta se ele
conseguir mostrar aos eleitores que esta è a
melhor solução para inundações como a que
transtornou Sâo Paulo na manhã da eleição de
3 de outubro. Os malufistas se armam também
com denúncias de supostas irregularidades da
primeira administração de Luiza Erundina para se defender de prováveis ataques do PT.
O gatilho, porém, só será acionado se hou"Em vez dc .icar respondenver provocações.
do ao tiroteio, como tivemos de fazer no Io
turno, vamos mostrar um programa de governo", disse o publicitário Nelson Biondi, sócio
de Duda Mendonça na agência Oyo. responsável pela campanha de Pitta. O objetivo é
mostrar, nos 15 programas de televisão do 2o
turno, as propostas que o candidato apresenta
em contraposição às de Erundina. O prefeito
Paulo Máluf anunciou que vai aparecer em
pelo menos cinco programas.
"Apesar da inevitável
Cidade real —
po*
larização entre os dois candidatos, vamos insistir em soluções viáveis para uma cidade
real", adianta o deputado estadual Pedro Dallari, coordenador de televisão do PT. Os coordenadores da campanha concluiram, ontem de
Pitta (E), o candidato do PPB à prefeitura, já voltou a promover carreatas em São Paulo
manhã, o ciclo de reuniões para o planejamen"Esiamos voltando ás ruas",
to do 2° turno.
Erundina tem experiência administrativa, en- minutos e meio de programa, o dobro do lü
anunciou Dallari. A mobilização da militáncia . quanto Pitta é um economista de gabinete que, turno. Nélson Biondi avisa que o tom não vai
recomeça no fim de semana, com concentra- na área executiva, "só foi síndico de seu pré- mudar na propaganda do PPB, pois Celso
ção no Parque do Ibirapuera sábado c carrea- dio". Os petistas vão também denunciar os Pitta insistirá na continuidade das obras de
"truques de Maluf,
ta na favela de Heliópolis, domingo.
Maluf. As duas equipes já iniciaram as filmaque só mostra o lado bom
O jornalista Ricardo Carvalho, da produ- de projetos como o Cingapura (habitacional) e gens de rua para o 2o turno.
O presidente do PSDB em São Paulo, depuo PAS (o Plano de Atendimento á Saúde),
tora Argumento, adiantou que Erundina pretado
Paulo Kobavashi. vai reunir o diretório
as
suas
falhas".
escondendo
no
horário
seu
adversário
tende desmascarar
"Vamos
municipal
no dia 18. quando será discutida a
advertem
Carvalho
Biondi
Tanto
Pitta
quanto
eleitoral gratuito.
provar que
do
de
do
dia
3
depois
zerou
campanha
a
virtual
e
partido no 2o turno. O PDT tamposição
que
promete fantasias para uma cidade
"A
bém
vai
se
o
definir na próxima semana. O
outra,
será
linguagem
outubro.
porque
que Maluf não mudou, apesar de vender a
ex-canditado
Francisco Rossi já conversou
candidatos",
os
dois
é
igual
para
imagem de que nasceu em 1990". promete o tempo agora
com
emissários
de Maluf e com Erundina.
sete
terá
agora
jornalista. A propaganda do PT insistirá que disse Ricardo Carvalho, que

deve

Júnia

ROSEL1NA NICOLAU
BF.LO HORIZONTE— A senadora Júnia Manse (PDT) anuncia ainda hoje sua posição no 2o
turno da corrida à prefeitura. A tendência è que
ela assuma o apoio ao candidato do PSB. Célio
de Castro, que disputa com Amilcar Martins
(PSDB). A decisão da senadora será acompanhada pela coligação que disputou com ela o 1°
turno, integxada por PMN, PAN e Prona.
O anúncio de Júnia Marise será feito dois dias
depois de a campanha de Célio de Castro ter
sofrido o primeiro prejuízo neste 2° turno. Justamente no momento em que o PMDB pode voltar
ao poder na capital mineira, depois de oito anos
de jejum administrativo, a bancada do partido
na Assembléia Legislativa foi reduzida com a
saida. de uma só vez, de quatro deputados que. a
partir de agora, integram a campanha de Amilcar Martins.
Durante o Io turno, a senadora foi uma ferrenha adversária de Amilcar. Ela responsabilizou o
tucano pela criação de uma central de boatos
contra sua candidatura. Ontem, Júnia passou o
dia em Brasília, onde se encontrou com o presidente regional do PDT, deputado federal Silvio
Abreu, para acertar o apoio do partido a Célio.

pi
PT

e

com

PMDB — O desligamento oficial dos deputados pemedebistás Geraldo Santana. Rèmolo
Aloise, Toninho Zeitune e do secretário de estadual de Justiça, Tarcísio Henriques. foi logo
capitalizada pelo adversário de Célio. Segundo o
deputado Geraldo Santana,, o desligamento dele
e dos companheiros se dá em função de divergências com o presidente regional do PMDB,
deputado federai Armando Costa.
Os quatro acusam Costa de implantar uma
direção partidária que desrespeita a liderança
dos deputados em suas bases eleitorais. Eles
alegam que Costa interveio em vários diretórios
municipais de forma autoritária. Pesa também
contra Costa o fato de ter apoiado a coligação
que apóia Célio de Castro, indo contra o governador Eduardo Azeredo (PSDB), principal cabo
eleitoral de Amilcar Martins.
No 1° turno, conta Geraldo Santana, a bancada de onze deputados (já houve doii desligamentos anteriores em beneficio do PSDB) decidiu se
manter afastada do processo eleitoral. No 2°
turno, entretanto, será diferente. Alguns deputados vio caminhar ao lado de Amilcar.
Rêmulo Aloise garante que não se filiará ao
PSDB (por problemas dc disputas regionais).

PSDB

TEODOMIRO BRAGA
BELO HORIZONTE — Adversários em Belo
Horizonte, o PSDB e o PT tomaram posição
comum em relação ao 2* turno em Juiz de
Fora, apoiando a candidatura do ex-deputado
Tarcísio Delgado (PMDB) contra o radialista
Alberto Bejani (PFL). A executiva estadual do
PT anunciou a decisão uma semana depois de
o candidato derrotado do partido na cidade,
deputado Paulo Delgado, ter feito apelo aos
setores do partido que o apóiam, pedindo que
marchem com o pemedebista no confronto
decisivo.

ficar

apoiam

E
PSB

mas informa que já foi convidado para integrar o
PTB (de Hélio Garcia), o PFL e o PDT. partidos
que \otam cm Azeredo. Mesmo não se aliando
aos tucanos, o deputado garante que fará oposià candidatura de Célio de Castro.
ção "Não
somos deputados de grande poder na
capital", diz Aloise, reconhecendo, entretanto,
"alguma infiuènque os desligamentos devem ter
cia psicológica" no quadro eleitoral do municipio. Ele nega que a saida dos deputados significa
uma tomada de posição contra o ex-governador
Newton Cardoso, que voltou á cena. classifican"a
cara do PMDB" e garantindo que
do-se como
tem o domínio do partido.
Ainda que os deputados queiram descaracterizar o desligamento como uma briga também
com Newton Cardoso, o candidato tucano á
Prefeitura de Belo Horizonte não perdeu tempo.
"reação contra a arrogância
Segundo Amilcar. a
de Newton, vinda do próprio PMDB. serve de
alerta á população". Por ter insistido que é uma
espécie de avalista da candidatura de Célio. o
ex-governador se tornou um incômodo para a
campanha socialista. A preocupação do PSB se
deve à imagem de Newton, que. segundo um
"tem fama de
interlocutor,
político corrupto".

Tarcísio

Paulo Delgado obteve uma inexpressiva
quinta colocação no 1° turno. O quarto colocado foi o candidato do PPB, Sebastião Heivicio, e o terceiro foi o candidato do PSDB,
Reginaklo Arcuri, que deixou de ir para o 2a
turno por pouco mais de 4 mil votos. A derrota de Reginaldo foi uma das mais sentidas
"Tivemos
um resultapelos tucanos mineiros.
do muito bom em razão das circunstâncias",
diz Reginaldo, referindo-se à grande frente
que se formou em Juiz de Fora contra sua
candidatura.
Além de concorrer com dois ex-prefeitos —

o
o

D
Delgado

Tarcísio Delgado e Alberto Bejani — Reginaldo Arcuri ainda enfrentou um ex-presidente
da República. Itamar Franco, que apoiou o
candidato peemedebista. e o juiz eleitoral Flávio Toviso, que o prejudicou na campanha.
Na reta final da eleição, o tucano teve dois
programas do horário gratuito tirados do ar
por decisão do juiz eleitoral, que ainda o
proibiu de mencionar obras do prefeito Custódio Matos, também do PSDB.
Os tucanos de Juiz de Fora decidiram
apoiar Tarcísio Delgado sem impor condições
e dizem que não aceitarão cargos.
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Comissão que apreciará emenda fica para
b fim do mês e reformas ganham prioridade
indicação dos representantes do
ILIMAR FRANCO
E JORGEMAR FELIX
partido na comissão, enquanto
BRASÍLIA — 0 presidente Fer- Inocêncio se mostrava mais interesnando Henrique Cardoso decidiu sado em prestar serviço a Maluf, na
desencadear uma ofensiva para im- expectativa de obter o apoio dos 89
pedir que as negociações para apro- deputados do PPB para sua candivar a reeleição desgastem a imagem datura à presidência da Câmara.
"Inocêncio,
do governo. A intenção do Palácio
quero ficar teu devedo Planalto é dar prioridade às re- dor", teria dito Maluf em telefoneformas, para evitar que o governo ma ao lider do PFL.
seja acusado de ter resumido a
O presidente licenciado do PPB,
agenda política à emenda da reelei- senador Esperidião Amin (SC),
"Seria
uma
aplaudiu o adiamento.
ção. Além disso, o presidente e a
equipe econômica preparam meditemeridade forçar a mão, um capridas destinadas a garantir o equilicho", disse por telefone ao líder
"Foi uma vitória da
brio das contas públicas.
Odelmo Leão.
Os líderes dos partidos aliados
inteligência. Até o dia 29 estaremos
estão orientados para incluir na
prontos para indicar nossos representantes", completou o presidente
pauta de votações do Congresso
em exercício do PPB, deputado
projetos de regulamentação do caDelfim Netto (SP).
pitulo econômico da Constituição,
como a liberação da navegação de
Apesar do apoio do ministro da
' cabotagem, além de
Articulação Política, Luiz Carlos
projetos de lei
. e emendas sobre fundos de pensão e
Santos, ao candidato do PPB à Preempresas de sociedade anônima.
feitura de São Paulo, Celso Pitta.
Ontem mesmo, o presidente da CãMaluf não desistiu de cobrar caro a
Ornara, deputado Luis Eduardo Mareeleição. O prefeito aposta na de«galhàes (PFL-BA), e os lideres gomora da votação e no desgaste do
vernistas, tomaram as primeiras
governo no processo de aprovação
'
da emenda. O próprio Maluf trataprovidências.
rá de levantar suspeitas no momen~ Foi marcada para a quarta-feira
to oportuno, que não pode ser anadministrativotação
da
reforma
a
tes de 15 de novembro porque pre. va na comissão especial e o próprio
cisa da neutralidade do governo no
^presidente telefonou para o lider do
2° turno das eleições na capital pauPSDB no Senado, Sérgio Machado
'.'(CE), pedindo que assumisse a relalista.
"toria
da reforma da Previdência.
As oposiçòes também começaí>.'Nós não podemos ficar imobilizaram a se mover para colocar mais
vdos". disse o lider do PSDB na
pedras no caminho da reeleição.
'^Câmara, deputado José Anibal
PT. PDT e PC do B divulgaram
notas condenando a prioridade da1(SP). que esteve com Fernando
"A
Henrique antes da reunião.
da pelo governo â reeleição.
reeleição não está sendo tratada coOs governistas decidiram tammo uma tese democrática, mas cobém conceder prazo para que seus
mo uma questão de interesse do
aliados dentro do PPB viabilizem a
convocação de convenção extraorgoverno Fernando Henrique", criticou Milton Temer (PT-RJ). Os
. dinária que permita ao partido indicar os membros da comissão que
petistas são contra a convocação de
examinará a emenda da reeleição.
plebiscito para tratar do tema.
"Nós não
-Prevista para a próxima semana, a
podemos tratar de
só
da
deverá
comissão
como
se estivéssemos na
reeleição
{instalação
'"ocorrer
entre os dias 22 e 29. segunEuropa do iluminismo, estamos no
vdo decisão tomada ontem pelos goBrasil de FHC", condenou o lider
^vernistas em almoço na casa de
do PDT, Matheus Schmidt (RS).
Correndo por fora, o presidente do
$LuS Eduardo.
PMDB. deputado Paes de Andrade
O lider do PFL na Câmara,
deputado Inocêncio Oliveira (PE),
(CE), também está agindo para imfoi o único a defender o adiamento
pedir a reeleição. Com o apoio da
maioria dos presidentes dos diretoda instalação para depois de 15 de
rios regionais do PMDB. Paes vai
novembro, como quer o prefeito de
convocar uma convenção do partiSão Paulo. Paulo Maluf. Nem o
do para a primeira quinzena de jalider do PPB de Maluf. deputado
neiro e tirar uma posição oficial
Odelmo Leão (MG), defendeu a
"As bases
são consobre o assunto.
tese. embora Inoccncio estivesse
trárias á reeleição. Vamos fechar
atendendo a um apelo do prefeito.
Odelmo estava mais preocupado
questão e quem violar a decisão
'em
costurar
a
deve sair do partido", disse.
tempo
para
ganhar
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reeleição
Schulz I
Brasilia — Arnildo Schulz
Brasília

¦

OS MANDATOS NO BRASIL
.¦Na maior parte da história repu- tituinte. a proposta de reeleição se-ÍElicana, os mandatos
presidenciais quer foi discutida.
anos.
de
Em 1993 e 1994, durante a revivsão
quatro
são
constitucional, a discussão da
Nunca houve direito à reeleição
do mandato presidencial
duração
de presidente.
foi retomada. Ainda sob o impacto
Em 1977. no Pacote (lc Abril, o do impeaclmicnt de Fernando Colentão presidente Ernesto Geisel
lor, decidiu-se propor a redução do
baixou emenda constitucional ammandato de cinco para quatro
pliando de quatro para seis anos o
anos. com direito à uma reeleição.
mandato presidencial. A regra só
Só que. pela indefinição da sucesseria aplicada para o seu sucessor.
são presidencial e o receio de Luiz
João Baptista Figueiredo.
Inácio Lula da Silva ser eleito presiEm 1985. o presidente eleito dente, aprovou-se a redução do
Tancredo Neves anunciou que pro- mandato e rejeitou-se a reeleição.
poria ao Congresso uma emenda
Em dezembro de 1994, antes
constitucional reduzindo de seis pamesmo da posse de Fernando Henra quatro anos o mandato do Presirique Cardoso, o deputado em fim
dente da República.
de mandato Maurilio Ferreira Lima anuncia que preparou emenda
Em 1988, a Assembléia Nacional
Constituinte aprovou a emenda fipropondo a reeleição de presidente,
xando em cinco anos o mandato governadores e prefeitos.
¦A emenda da reeleição foi aprepresidencial. Com concessões de
• canais de rádios e televisões e nosentada no dia 16 de fevereiro de
- meaçòes, o então
1985. pelo deputado de primeiro
presidente José
mandato Mendonça Filho, do PFL
Sarney evitou a aprovação de um
mandato de quatro anos. Na Cons- de Pernambuco.

Oposição

está

BRASÍLIA — A estratégia de realizar um plebiscito sobre a reeleição
ainda não foi adotado pela oposição para inviabilizar a aprovação
da emenda do deputado Mendonça
Filho no Congresso. Os partidos
oposicionistas estão divididos e não
sabem se este é o melhor caminho
para enfrentar o go\erno.
O plebiscito ainda está sendo
. discutido pelo PDT e pelo PC do B.
partidos nos quais alguns parlamentares defendem uma campanha
nacional de assinaturas em favor de
sua
realização. O PDT decide neste
,
.final de semana qual será sua posição. mas o PT já se posicionou

dividida

contra o plebiscito em reunião de
ontem da bancada.
Por enquanto, o plebiscito está
sendo defendido pelos tucanos que
são contrários ao principio da reeleiçào. Está na liderança desta linha
de ação o deputado Almino Afonso
(PSDB-SP).
Os defensores da tese do plebiscito a\aliam que sua realização seria uma forma de retirar a iniciativa
da proposta do governo. Vários
a
parlamentares vêm criticando
"O
proposta do governo.
pais está
fervendo no campo social e o govemo quer que a reeleição tome
conta da pauta política", criticou
Matheus Schmidt (PDT-RS).

Disputa interfere
nas negociações
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Fernando Henrique reuniu os lideres e clwjiou
reeieifiio I
clufiou a ofensiva do governo para evitar
eviiar desgaste
desgaffl com a reeleição
Bitlar
BrasiliaBrasilia — Jamil Bittar
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um alnu\o
Lm/.v Eduardo Magalnaes
(sent paletó)
parlainentares governistas cm sua casa para uniaimoço
palelo) recebeu
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Hoje
A atual Constituição prevê que
o Presidente da República, os
governadores e os prefeitos serào eleitos para um mandato de
quatro anos. sendo vedado o
direito â reeleição. As mesmas
regras aplicam-se para os vices.
O que diz a emenda
Mendonça Filho
Permite ao presidente! aos governadores e aos prefeitos disputar
uma reeleição.
Permite que os ocupantes desses
cargos façam suas campanhas á
reeleição sem renunciar ou pedir
afastamento do cargo.

A emenda é auto-aplicávcl e. para
valer para o atual Presidente da
Republica e para os atuais governadores, basta ser promulgada
antes da realização das con\enções partidárias que, em 1998, escolherão os candidatos.
Mantém em quatro anos a duração dos mandatos.
Divergências
e pendência*
Pretensos candidatos a governador — a maioria concentrada no
Senado — querem reduzir a amplitude da emenda, excluindo governadores do direito de disputar
mais um mandato.

Entre os aliados do governo que
defendem a reeleição há um grupo
que quer fixar regras definindo
um prazo de desincòmpatilização
— o afastamento temporário do
cargo no período de campanha.
Os defensores da dêfincompalibilizaçào estão espalhados pelo
PFL. PMDB. PTB e PPB.
A oposição, que trabalha contra a
reeleição, está defendendo a realizaçào de um plebiscito para decidir sobre a reeleição. Setores do
PFL apostam no plebiscito como
uma alternativa, caso o Congresso acabe rejeitando a emenda
Mendonça Filho.

CANDIDATOS
JAIME LERNER
Brizola
sinal
a

dá

verde

governador

A pesar de enfrentar proble/ \ mas com a direção do PDT.
o governador do Paraná, Jaime
Lerner, poderá ser o candidato do
partido a presidente da República. O ex-governador Leonel Brizola deu o sinal verde para o PDT
começar a discutir, a partir da
próxima semana, a candidatura
Lerner. Brizola volta do Uruguai
no sábado e reunirá o partido
balanço da eleição
para fazer um
"O
Lerner já entrou
municipal.
no processo de fermentação",
afirmou o lider da bancada, deputado Matheus Smidth (RS).

TARSO GENRO
Petista

quer
de

não

saber

reeleição

JANETE SAUD
AGÊNCIA JB
T ançado pelo PT de Porto
!__/ Alegre à chapa majoritária
do partido para a presidência da
Republica, o prefeito da capital
gaúcha. Tarso Genro, esteve ontem com o presidente Fernando
Henrique Cardoso, no Palácio do
Planalto, negociando aval do go\erno federal para um emprestiJ

BRASÍLIA — A disputa pela presidência da Câmara dos Deputados
está interferindo nas negociações
para a aprovação da emenda da
reeleição. O ministro da Coordenação Política. Luiz Carlos Santos, e
o lider do PFL. Inocêncio Oliveira
(PE), estão fazendo o que podem
para garantir o apoio dos 89 deputados do PPB do prefeito Paulo
Maluf às suas candidaturas. Dois
dias depois de Luiz Carlos Santos
se reunir com Paulo Maluf para
anunciar apoio ao candidato Celso
Pitta, Inocêncio Oliveira fez ontem
a defesa do adiamento da instalação da Comissão Especial que vai
discutir a emenda da reeleição. Inocêncio, que desde o inicio do ano
discute o apoio de Maluf á sua
candidatura, conversou com o prefeito de São Paulo por telefone. Na
conversa, Maluf defendeu o adiamento da instalação da Comissão,
posição levada por Inocêncio, quase como porta-voz do prefeito, á
reunião de líderes, ontem, na casa
de Luis Eduardo Magalhães.
A aproximação de Luiz Carlos
Santos e Inocêncio Oliveira a Maluf deixa outro candidato á Presidência da Câmara, o deputado Michel Temer (SP), limitado às negociações com a bancada do PMDB
— que marcou para o dia 18 de
novembro uma reunião para a escolha do candidato do partido.
Luiz Carlos Santos prefere correr por fora. Além dc estar negociando apoios em outros partidos, e
um dos fiéis articuladores da estratégia para eleger o senador Antônio
Carlos Magalhães (PFL-BA) o futuro presidente do Senado.
Viabilizando a escolha de um
candidato do PFL. o ministro estarã praticamente tirando Inocêncio
Oliveira da disputa. Um acordo firmado entre PFL e PMDB, há dois
anos, prevê a alternância dos dois
partidos nas presidências da Camara e do Senado. No entanto, pela
primeira vez, a disputa pela presidência do Senado poderá ser resolvida no voto em plenário, segundo
afirmou ontem o lider do PMDB
no Senado, Jáder Barbalho (PA),
candidato ao cargo. Barbalho convocou para a semana que vem uma
reunião da bancada do PMDB para decidir se o partido deve lançar
candidato, mesmo Conquistando a
presidência da Câmara dos Depulados. O senador Hugo Napoleào
(PI) lançou ontem sua candidatura
e o lider do governo, Élcio Alvares
pode seguir o mesmo caminho.

STF

A vitória do candidato do
PDT a prefeito de Curitiba. Cássio Tanigushi. no primeiro turno
da eleição — dando ao PDT o
terceiro mandato municipal —.
permitiu a Lerner ter força politica para derrubar resistências no
"Estamos
certos de que
partido.
Brizola não se oporá, temos o
carinho da população", afirmou o
prefeito de Curitiba. Rafael Grecca. O projeto dos pedetistas do
Paraná é primeiro apoiar o plebiscito para a emenda da reeleição de
todos os atuais governantes.
Se aprovada a reeleição. Lerner seria candidato novamente a
governador e Grecca disputaria
uma vaga no Senado. Sem reeleição. Lerner c candidato a presidente e Grecca a governador. Os
paranaenses sempre enfrentaram
problemas no PDT. Grecca e Lerner evitam fazer criticas públicas
a Brizola. mas gostariam de im-

por ao partido uma linha menos
nacionalista.
Os brizolistas sempre tiveram
restrições a Lerner por acreditarem que o governador está mais
ligado ao PFL, PTB e PSC (partidos que formaram a chapa de
"O
Tanigushi) do que ao PDT.
Lerner tem uma aspiração legitima, pode ter problemas no PDT.
mas não quer dizer que vá ter
problemas", insinuou o lider do
partido na Câmara.
Brizola e Lerner já tiveram várias divergências, uma deles quando a policia do Paraná atacou
sem-terra no interior do estado.
Brizola ficou bravo também porque o governador recusou convite
para participar de reunião da Internacional Socialista, no mês
passado. A ausência de Lerner
nas campanhas eleitorais em outros estados é outro motivo de
irritação dos pedetistas.

mo junto ao Banco Interamencano de Desenvolvimento (BID).
Apesar da boa vontade do presidente. Tarso disse que continuará
contra o projeto de reeleição para
ocupantes de cargos do Executivo. uma das propostas mais defendidas pelos aliados do governo
federal.
O prefeito de Porto Alegre nega, porém, que o partido pretenda
fazer uma frente com os segmentos políticos contrários à reeleição. Segundo Tarso Genro, até
por principio, o PT não poderia
compor numa mesma frente com
políticos como o ex-presidente José Sarney. hoje no PMDB. e o
prefeito de São Paulo. Paulo Maluf. do PPB.

O governo federal deve conceder um aval para a Prefeitura de
Porto Alegre obter um empréstimo de USS 102 milhões do BID
para concluir um projeto de drenagem urbana e saneamento básico da cidade, com custo total de
USS 204 milhões.
Regras impostas pelo governo
federal têm limitado a concessão
de aval para prefeituras e estados,
cm função dos elevados níveis de
endividamento e inadimplência.
Tarso Genro argumenta que a
Prefeitura de Porto Alegre, que
completará oito anos sob administração do PT. registrou no ano
passado um superávit de RS 10
milhões e com perspectiva de um
saldo de RS ! 1 milhões este ano

que

considera
a CPMF

é

constitucional
Ll'!Z OR1.ANIX) CARNEIRO
BRASÍLIA — O Supremo Tribunal Federal (STF) considerou constituciorial. por 9 votos a 2. a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). No
entendimento do tribunal, a contribuição não fere nenhuma das cláusulas pétreas da Constituição rclativas aos direitos e garantias individuais. Assim, o Supremo indeferiu
o pedido de liminar contra a CPMF
proposto pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde
(CNTS).
Contra os votos de Marco Aurelio de Melo (relator) e limar Galvão. a maioria dos ministros seguiu
o voto de Carlos Veloso (que havia
pedido vista), para quem a contribuição social não é imposto. Segundo ele. propostas como a
CPMF. estão previstas no artigo
194 parágrafo 4" da Constituição,
e. não sendo imposto, e tendo sido
criada por Emenda Constitucional,
"proibição
não está sujeita a
por
cumulatividade". Além disso, ainda
"técnica
de acordo com Veloso. a
"as
tributária" não deve ter
galas
dos direitos fundamentais".
O ministro-relator. Marco Aurelio. havia deferido a liminar, sustentando que a CPMF tinha a mesma base dc cálculo e falo gerador
do Imposto sobre Operações Financciras (IOF). ferindo o pnncípio da não-cumulativ idade de tributos. o que. no seu entender, é
uma garantia individual do contrifoi
buinte. O ministro limar Galvão
"imposto
mais além: considerou o
"verdadeiro confisdo cheque" um
co" e. portanto, uma agressão ao
direito de propriedade
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César
¦

aceita

POLÍTICA

O prefeito César Maia não só aceitou o
desafio do governador Marcello Alencar
para um debate como já deu o tom de
como seria um enfrentamento entre os dois
ex-correligionários: ataque total. Ontem,
ao devolver o desafio, o prefeito trouxe de
novo à tona um assunto difícil para o
governador: o processo em que seu filho
Marco Aurélio, atual secretário estadual
de Planejamento, é acusado de fazer aplicações financeiras irregulares na gestão anterior da prefeitura. Na época, Marco Aurélio era assessor especial do então prefeito
Marcello Alencar e o caso ficou conhecido
como o Escândalo das Carioquinhas, como
são chamadas as letras do tesouro municipai.
Na ação, movida pelo Ministério Público Federal, Marco Aurélio e o atual secretário estadual de Finanças, Edgar Gonçalves da Rocha, que também é funcionário
do município, são acusados de formação
de quadrilha, estelionato e crime do colari"Tenho
um processo aqui
nho branco.
contra o Edgar que está quicando na minha mesa. Estou tomando muito cuidado
para não demiti-lo", afirmou o prefeito, ao
avisar que está pronto para o debate.
Segundo César Maia. o processo das
"Está tudo
carioquinhas não terminou.
comprovado. Só está lento por causa de
embargos no Ministério Público Federal",
disse. O prefeito afirmou ainda ter provas
de que Paulo Viana, hoje assessor do gabinete do governador, foi um dos beneficiados pelas operações, pois na época trabalhava na corretora Umuarama.
Operação suspeita — A ira do prefeito não poupou nem a privatização do
Banerj, conduzida pelo secretário estadual
"E
uma operação suspeide Planejamento.
tal Ele (Marco Aurélio Alencar) vende ativos do banco c não privatiza. O Marcello
vai ter que explicar ao eleitor como ele vem
destruindo o Rio nos últimos oito anos.
Ele precisa ser julgado." César Maia disse
"documentos
que
que. no debate, vai levar
provam tudo".
O Escândalo das Carioquinhas consistiria no seguinte: as letras do tesouro municipal passariam por várias corretoras de
seguros, antes de chegar ao Banerj. Com
isso, seu preço subiria, por causa dos juros,
e o banco estadual já as teria adquirido por
um valor muito mais alto.
Fiel ao seu estilo teatral, César Maia

Ifi
Amigos

para fotos com um cartaz que dizia:
posou
"01 Dia!
Cadê o debate, governador? Hoje? Amanhã? Quando?". Segundo o prefeito, a partir de agora ele vai andar sempre
com o cartaz. Só vai mudar o dia: o de
hoje, por exemplo, já vem com "02 Dias!".
Apesar da fúria, o prefeito se esquivou
de acusar a administração de Marcello
Alencar de corrupta. "Quem julga isso é a
Justiça. No mínimo, é uma administração
sob suspeita", afirmou ele, mostrando em
seguida a cópia xerox da obra que está
lendo: o Breviário dos Políticos. "Para tratar com essa gente, só lendo o sucessor do
cardeal Richellieu", ironizou.
Objeto de processo — Segundo
Paulo Jerònimo, coordenador-geral de comunicação do governador Marcello Alen*
"o
car, as acusações do prefeito mostram
desespero de quem viu que seu candidato
entrou em pânico ao ser desafiado para
"mordebates". Ele diz que o governador
reu de rir" com as declarações do prefeito e
então responder
que vai analisá-las
"São para
objeto
tranqüilamente
judicialmente.
de processo", diz. Paulo Jerònimo informou ainda que Marcello só vai debater
com o prefeito se os dois candidatos á
Prefeitura do Rio acertarem debates sema"Ele não vai levantar a bola
nais.
para o
César Maia já começar a sucessão para
governador. O que está em jogo agora é a
sucessão municipal." Segundo Marcello,
os debates são importante porque os eleitores não conhecem Luis Paulo Conde.
"Apenas viram o candidato na TV, sob
efeitos especiais, grudado e abraçado ao
César Maia." Caso haja debates, o governador diz que vai discutir as realizações e
problemas das atuais administrações municipal e estadual e comparar seu governo
á frente da prefeitura com o de César
Maia.
Ontem. Conde afirmou que irá aos debates, mas deixou claro que ainda não
engoliu o episódio do documento apresentado pelo candidato do PT do B. Antônio
Pedregal — uma ordem de prisão contra o
"Vou
a qualquer debate, até na
pefelista.
TV Bandeirantes. Mas foi muito estranho
o mediador Paulo Branco não ter nem me
perguntado se eu queria direito de resposta", suspeitou Conde. O candidato do PFL
á prefeitura disse ainda que em breve sua
equipe terá o nome de quem passou o
documento a Pedregal.

à tona o
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'Escândalo

provoca
das Carioquinhas', que envolve
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para debater

aproximam

"®"
_
no na area social. Mas Conde, que ontem
DANIELA SCHUBNliL E
também se encontrou com os dirigentes do
MURILO lltJZA DE MULO
PPS. não aceita falar sobre negociações de
0 gelo entre o IM L e o PT do Rio foi
"Vamos ampliar nossas
cargos.
parcerias
savez.
ao
quebrado ontem, pela primeira
para a área social. Por enquanto é só",
bor das massas e peixes do restaurante Da
afirmou o pefelista, que. no encontro com
Bambrini. no Leme, na Zona Sul. Entre
o candidato derrotado á prefeitura. Sérgio
12h30 e 16h, estiveram à mesa Marcelo
Arouca, a deputada estadual Lúcia Souto e
Conde, filho mais velho do candidato peleo vereador Paulo Pinheiro, abriu a possibivereador
Jorge
lista Luis Paulo Conde, e o
"amigos
lidade de participação nos conselhos muniBittar, do PT. Aproximados por
cipais e também em órgãos que pretende
em comum", Marcelo e Bittar conversacriar, como a Coordenadoria da Juventude
ram longamente sobre os problemas da
e a Secretaria de Emprego.
cidade. Ambos sabem que. oficialmente,
"Tanto o PPS como o PV são uma
não vai sair nenhum acordo eleitoral. Mas
azeitar
futuras
serviu
a conversa
parpara
expressão da sociedade em certas áreas.
cerias. No fim do dia, assessores de Bittar
Tenho uma visão suprapartidária de go"a
garantiram que o petista vai seguir
verno, principalmente na área social". Seorientação do partido" c assinará o manigundo Conde, os integrantes do PPS estão
festo pelo voto nulo. No fim de semana, o
preocupados com a ênfase nos programas
vereador se disse a favor da liberação do
de agentes comunitários e sanitários e do
voto.
médico de família!
"Deu
para sentir que ele é um vereador
Voto nulo — Se depender do petista
de alto nível, uma pessoa muito lúcida. Já
Chico Alencar, seu voto no dia 15 de noo admirava antes, agora mais ainda. A
vembro será novamente no 13 — número
atuação dele comprova isso, uma postura
da chapa majoritária do partido no Io
ética, sintonizada com a cidade", confirturno. Ontem, o candidato derrotado do
mou ontem Marcelo, levado ao encontro
PT reafirmou que pretende pregar o voto
de Bittar por cinco amigos em comum:
nulo no 2o turno, talvez até com campanha
dois economistas, dois engenheiros e um
"O voto nulo
"Há muitos
nas ruas.
pode ser visto como
médico.
pontos em que conuma
forma
de
dizer
não
ás duas candidatucordamos, como a revitalização de Santa
ras.
sem
abrir
mão
da
nossa cidadania",
Teresa, por exemplo, e a reativação das
ontem o landisse
Chico.
O
PSTU
definiu
áreas portuárias", disse.
uma
campanha
de
çamento
pelo voto nuVerdes — Luis Paulo Conde não quis
lo.
comentar o encontro do filho com o petisO petista criticou o assédio do PSDB c
ta, mas confirmou ontem que. na noite de
do
PFL e se mostrou contra a proposta de
terça-feira, recebeu em sua casa o secreta*
"Isto é chover no moliberação do voto.
rio municipal de Meio Ambiente, Maurício
lhado. O eleitor è livre para escolher quem
Lobo. que é do PV. Isso porque o ex-secretário Alfredo Sirkis, que ficou como suele quiser. Esta posição passa uma idéia de
escravização do voto. Além do mais. sugeplente na Câmara, havia desmentido qualaproximação entre os dois partidos.
re uma neutralidade, meio em cima do
quer
"Conversamos muito,
aqui em casa, sobre
muro, meio PSDB, que não parece com o
os detalhes da Agenda 21 e sobre problePT. um partido afirmativo, mas com posimas ambientais", esclareceu Conde. Seções ousadas", afirmou. Na entrevista.
Chico aproveitou para alfinetar o PPS e o
gundo Sirkis, presidente regional do PV. a
"São
executiva do partido vai apresentar ama*
PV.
partidos que têm uma vocação
nhã um programa de meio ambiente ao
pelo governismo um pouco exacerbada pacandidato do PSDB. Sérgio Cabral Filho,
ra a esquerda. O Milton (Milton Coelho da
e depois a Conde. "Por enquanto, temos
Graça, candidato a vice-prefeito do PPS),
aliás, é fã do César Maia". Sobre o candiquatro opções: apoiar Cabral, apoiar Conde, votar em branco ou nulo e liberar as
dato do PDT, Miro Teixeira, que lhe cobases. Só vamos decidir depois de converbrou compostura política por ter defendisar com os dois candidatos sobre nossas
do sua renúncia, o petista disse que a
"choro de
declaração não passava de um
propostas para o meio ambiente", garantiu
"Eu
Sirkis.
não cobrei compostura
perdedor".
dele
Conde vem se mostrando animado com
por causa do chaguismo.
política
Nunca pedi a renúncia dele. mas. sinceraa aproximação à esquerda. Ontem, enfatimente, se quatro dias antes da eleição ele
zou o nome do vereador pedetista Lisâneas
tivesse aberto mão de sua candidatura,
Maciel, com quem se encontrara no dia
"quadro"
muito provavelmente estaríamos no 2o turanterior, como um exemplo de
ser
no."
em
seu
aproveitado
goverque poderia
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Marcello

e

debate

Prefeito não foge a desafio com governador e traz
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re temas como médicos de família
Em sua casa, Conde conwrsou com Sérgio Arouca, Lúcia Souto

Tucano

trava

em

TV
de
programa
"ufanismo obreirista" do
pretucano acabou travando duelo verbal com Ao criticar o
Filho ouviu o
a convidada Belisa Ribeiro. No programa, feito César Maia. Cabral
"Você não sai do
apresentado por Júlio Lopes e Regina seguinte da jornalista:
o tucano citou JâMarcondes Ferraz, a primeira pergunta foi personagem". Irritado,
"Intimidade traz filhos ou
—
sobre aborto. Belisa, que antes de começar nio Quadros
"Com você
a gravação disse ao candidato que ele pre- aporrinhação" — e arrematou:
cisava mudar seu programa de TV ou per- não quero nenhum dos dois".
Belisa elogiou a reação do tucano e
deria a eleição, pediu que Cabral Filho
"mauricinho".
do
fosse mais sincero e menos
que agisse assim com o candidato
"Você se
"Belisa, você se acostumou a fabricar pediu
PFL, Luis Paulo Conde, na TV.
candidatos, como fez com Collor em 1989 irritou comigo. Mas bate, amor, bate. Toe, por isso, acha que ninguém fala o que da mulher gosta um pouco disso", provorealmente pensa", retrucou o tucano. No cou. Na saida, Belisa elogiou Cabral Filho
intervalo, a coisa esquentou mais ainda.
por ter chamado Conde para o debate.

de
gravação
BRAULIO NETO
Reunião política no almoço, gravação
de um programa de televisão e chá com
senhoras na Zona Sul. Sérgio Cabral Filho
(PSDB) variou sua agenda no dia de oncom o PPS
tem. Ao meio-dia. negociação"Temos
do deputado Sérgio Arouca.
pontos em comum na área da saúde", comentou o tucano. A digestão foi feita no estúdio da CNT, em São Cristóvão, apesar de
uma ríspida discussão com a jornalista Belisa Ribeiro.
Na gravação de entrevista para o Deles
& Delas, que vai ao ar domingo na CNT, o

bate-boca
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Cabral
Jornalista rompe com

amigos,
velhos
o

MARCEU VIEIRA
'Há
três meses, a cena se repete toda
manhã na sala de certo apartamento no
alto da Rua General Barbosa Lima, ladeira simpática logo no início de Copacabaná. Sentado à mesa de vidro transparente,
rodeado dos livros e discos que entopem a
estante, está Sérgio Cabral Pai. Ele abre os
joftiais, confere o noticiário sobre Sérgio
Cabral Filho e o desfecho é quase sempre
igual: um comentário indignado, ou até
"companheimagoado, dirigido a antigos
ros de imprensa" que maltratam seu cora"mentiras" ou abordagens
de pai com
ção
"injustas"
a respeito do filho, candidato a
"Nunca vi tanta má vonRio.
do
prefeito
tade. A Magali, minha mulher, nem lê
mais", Cabral Pai desabafa no finzinho de
tarde, sentado á mesma mesa em que leu os
"Filho meu, criado com
jornais de manhã.
esse passado, não merece esse tratamento,
essas safadezas diárias, ser ridicularizado."
Cabral Pai está ferido. A ponto de
achar que jamais um candidato foi tão
"perseguido". As comparações com Col"verIqr, por exemplo, o tiram do sério. A
dade absoluta", como diz. de que só a
direita passou ao segundo turno, também.
"Êu subo
pelas paredes! Imagine se um
fiiho meu vai ser de direita!" Da generosa
lista de amigos, já riscou nomes como Dias
"O Dias. meu Velho
Gomes, teatrólogo.
companheiro de lutas, fez uma que me
rrçagoou. Magoou mesmo. Disse no jornal
que ia votar nulo. Que não podia votar no
Sèrginho por questão pessoal. Quer.dizer,
nâo é nem questão política, não. E pes"Então o Dias, a
soai", reclama.
quem dei,
cOmo vereador, o titulo de cidadão cariocá, está cortado definitivamente."
Enquanto na vitrola Leila Pinheiro canta Guinga. Cabral Pai prossegue em seu
"Estou magoado, sim.
rosário de queixas.
Ah. estou, sim. E com alguns amigos, gente
qpe gosto, gente minha." F., sem parar de
falar, acende o segundo cigarro dos cinco
"E
qiie fumaria em uma hora de desabafo:
um sofrimento danado. É melhor ser candidato do que pai de candidato." Cabral
tem uma mágoa para cada critica ou acusação ao filho. Achava que o sobrenome
"Sèrginho"
serviria de salvo-conduto para
"Por
— e se decepcionou.
ser meu filho, ele

Cabral Pai com

Filho

por
"Sèrginho"
Imagine se um filho meu vai
é perseguido e desabafa:
acha que
Luciana
Tancredo/Divulgaçâo—11/8/96

"Sèrginho" e(>s >"'tns João Pi'iiro< Marco

<? José- Eduardo:

"Acho

frase.
merecia mais consideração. Principalmente
Aborrece especialmente Cabral Pai ter
dos amigos", cobra.
"Sou
de
ficar contido, não poder reagir.
Pai,
A lista é grande. Segundo Cabral
conselheiro do Tribunal de Contas do Mutodas as colunas, por exemplo, cometeram,
"O
nicipio. Não posso fazer campanha ou dar
em algum momento, injustiças.
que
"Tive de
declarações políticas", lembra.
mais irrita são os desmentidos. Sai esconme segurar em alguns momentos para não
didinho no meio da matéria ou então sai
'Sèrginho di:
mandar um fax ou
assim:
uma carta. Ou até teverdade'.
que não é
lefonar para recla"1
c
mentisai
Não
que
Estou magoado,
mar." O cargo de
ra. Sai que Sèrginho
cria outro
conselheiro
sim. Ah, estou, sim.
diz que é mentira."
"Se
impedimento.
Há queixas diretas.
amigos,
alguns
E com
"Xexéo
Sèrginho vencer, por
(Artur Xexèo,
questão ética, não pomeu
do JB) nãoé
gente que gosto,
derei julgar as contas
amigo. Pode falar a
minha"
dele. Só as de empregente
bobagem que quiser.
sas municipais."
Eu fico aborrecido.
Sérgio Cabral Pai
A norma que o
mas não é meu amigo.
obriga
a não se meter
Mas, pò. o Elio Gasde todas
salvou
campanha
na
meu
companheiro!
jornalistas
é
meu
amigo,
já
pari! Que
as redações. "È gente que eu não esperava
Elio deu duas no Sèrginho que vou te
nunca. Então, magoa." Cabral descreve a
contar!", Cabral expõe outra mágoa.
"Uma. logo no inicio da campanha, Elio
sua sensação: "Faz lembrar um Vasco e
Botafogo do meu tempo de garoto. Um
deu para favorecer o Miro. E outra, agora,
amigo
meu Ibi para a torcida do Botafogo
ser
exagero
Pode
Conde.
para favorecer o
e não podia gritar pelo time dele. Tinha
de pai. mas...", ele não chega a completar a

a

Chegou

DE

Cabral

briga

Pai

mesmo que meu filho vai a presidente"

que ficar calado, ali. O jogo foi 3 a 1 Vasco
e ele não pôde desabafar a euforia. No dia
seguinte, amanheceu com 39 graus de febre. É assim que me sinto, sem poder
gritar, berrar minha indignação no meio
da torcida inimiga."
"tanta má
Na busca de causas para
"A
invontade", Cabral Pai arrisca uma:
veja é uma m..." Está convencido de que o
filho tem virtudes raras para a pouca ida"Sèrginho tem 33 anos. Com 20 e
de.
poucos, foi eleito deputado. Antes, já tinha
sido presidente do Albergue da Juventude
e transformado a meia dúzia de sócios em
milhares. Isso antes dos 30!" Cabral Pai
"E foi o
continua:
primeiro latino-americano a entrar para a direção mundial do
Albergue da Juventude. Criou ainda o Clube da Maioridade e foi reeleito como o
deputado mais votado. E se elegeu o presidente mais jovem da história da Assembléia Legislativa. Eu tenho que ficar orgulhoso."
Passional, Cabral vai em frente. Aproa comparar o
feita a onda eleitoral e chega
"Hoje
falam muito
filho a Carlos Lacerda.
do Lácçrda. Lembro que eu era repórter

ser de direita!

do JB e fui cobrir uma visita do Lacerda às
"Fiquei imobras do Guandu", recorda.
pressionado. Ele se aproximou de um engenheiro, ouviu aquelas explicações todas
sobre volume, pressão da água etc e tal. ¦'
Saiu dali e repetiu para todos a explicação,
'Pó,
como se já soubesse antes. Eu pensei:
esse cará è um gênio!' E eu nem podia
pensar isso, porque era do Partido Comunista. O Sèrginho também tem essa capacidade de absorção. É incrível."
Os olhos de Cabral Pai brilham quando
fala dos talentos do filho — para ele. des"Eu acho
mesmo que o Sèrginho
medidos.
"Só
vai a presidente", chega a dizer.
quero
viver para ver isso. Ano que vem faço 60.
Vamos ver se até os 70 anos eu vejo. Mas
que vai, vai."
Sai o pai orgulhoso, volta o ferido.
"Refiz conceitos
do jornalismo nessa cam-;
"Percebi
afirma.
que política e
panha".
Constatei
o seguinte:
são
iguais.
jornalismo
a política, como o jornalismo, é um campo
onde os defeitos e as virtudes aparecem. Se
o cara é mau caráter, isso vai ficar explicito. O jornalismo, como a política, dá um
certo poder á pessoa para mostrar seu
caráter."
Também o entristecem as criticas acom"Sèrginho é
panhadas de ressalvas como
isso ou aquilo, embora seja filho do Ca"Um
bral". Ele diz:
jornal chegou à audácia de pegar uma declaração minha sobre o
Miro em 82 para prejudicar o Sèrginho. Eu
era candidato a vereador pelo PMDB em
82. E o Miro. a governador. Era lógico que
eu ia pedir voto para o Miro.
Cabral conta que, volta e meia, é obrium suposto
gado a desmentir boatos sobre"Hoje
estremecimento com o filho.
mesmo
um motorista de táxi me perguntou se é
verdade que não vou votar no Sèrginho.
Até isso espalham!"
Leitor atento, Cabral Pai fica indignado
com a mais eomezinha das citações a res"Sèrginho
perdeu a
peito de Cabral Filho.
'Sérgio
falou
voz e ai o repórter escreveu:
como um papagaio e perdeu a voz'. Veja
'Falou como um
só:
papagaio'! Não fazem
isso com o Conde! Não sei por que isso
acontece. Me intriga tanta má vontade."
Cabral Filho é o mais jovem candidato
da safra %. E Cabral Pai completa este
"No momento, estou com o negócio
perfil:
do pai. Estou preocupado, porque o Serginho não dorme." Pai è pai.
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¦ MAURÍCIO DIAS
/^V governo fechou, ontem, com seus líderes no Congresso a
\J linha básica da emenda da reeleição e prevê a votação do
projeto, na Câmara, na primeira semana de fevereiro, antes do
carnaval.
A emenda constitucional contemplará a reeleição em três
níveis: presidente, governadores e prefeitos, sem desincompatibilização.
Quem defende a tese da reeleição não pode admitir exclu—
sòes
justifica o líder do governo no Congresso, José Roberto
Arruda.
De fato, se a tese è justa, ela não comporta exceções. Não há
por que. nesse caso, excluir dela governadores e prefeitos.
I; quanto à desincompatibilização?
Nesse caso, quem fulmina a exceção — a necessidade de
desincompatibilização — è a voz insuspeita do deputado oposicionista Miro Teixeira. Derrotado na eleição para a Prefeitura do Rio.
Miro denunciou o uso da máquina administrativa do governo
estadual e da prefeitura puxando, respectivamente, as candidaturas
do tucano Sérgio Cabral Filho e Luís Paulo Conde. Mas nem por
isso — julgando que sua denúncia lenha fundamento — ele deixou
de acreditar no seguinte principio:
Não se pode presumir que os homens públicos se norteiem
— sustenta.
pelo princípio da delinqüência, e sim da honradez
•
Depois de tudo. dificilmente o governo deixará de aprovar a
emenda no Congresso, coroando um processo que deu certo depois
de jogar o tema na rua e conseguir tornar, quase consensual, o
direito de o governante se reeleger. Com a idéia vitoriosa em tese.
desceu à prática.
?
aeroporto, o carro do secretário
FH acelera
foi atingido em cheio por um caO presidente Fernando Henminhão de limpe/a.
rique reforçou, ontem, sua decisão
Medina fraturou o úmero,
de acelerar as reformas que estão
duas costelas, mas recupera-se
cm banho-maria 110 Congresso.
bem. Só garante que não viaja paNa prática, os fovernistas
ra Brasília tão cedo.
querem votar, já na próxima quarConta eleitoral 1
ta-feira. a reforma administrativa
na comissão especial da Câmara,
fmbora não tenha grandes
!:. vão partir para escolher
vitórias para comemorar nas eleiimediatamente o relator da reforçòes municipais — ainda depende
ma da Peudencia no Senado.
dos resultados do segundo turno
O senador Sérgio Machado,
no Rio e em Belo Horizonte —, o
nesse calo. é pule de 10.
PSDB regozija-se com o desempenho numérico.
Bom senso
Saltou de 251 prefeitos eleitos
Sem medo das picadas que
em W2 para 895. computados até
o
JefTerson
senador
receber,
possa
ontem
Feres, tucano do Ama/onas. apre(X tucanos acham que ainda
sentou projeto de emenda constifazem mais uma centena nos grotucional acabando com o recesso
toes.
branco no período pré-eleitoral.
Colheu, em tempo recorde. 2X
Conta eleitoral 2
assinaturas.
No PMDB também se fazem
Nos anos eleitorais a propôscontas
otimistas.
ta joga o recesso oficial para 30
Pae* de Andrade diz que o
dias antes do dia da eleição, trata"a maior
partido continuará tendo
lhando-se normalmente no mês de
estrutura partidária" do pais,
"bem distanciado do segundo cojulho, sem despesas extras.
Cor da pele
locado".
Paes computava® ontem.
O viçêlpresidente. Marco
I 426 prefeitos eleitos pelo PMDB,
Maciel, almoçou ontem, no Palac também anunciava que "o numecio Jaburu, com os membros do
ro subirá" com o voto dos grotões
grupo de trabalho de valorização
do pais. O presidente do PMDB só
da população negra.
lamentava o desempenho do partiO grupo, coordenado pelo
do no Rio:
professor Hélio Santos, de CampiFoi melancólico, porque o
nas, já decidiu que deve retomar a
deputado Moreira t ranco rompeu
obrigatoriedade de constar a cor
o compromisso que assumiu cominos atestados de nascimento c de
óbito, para efeito estatístico.
go de lançar candidato própno á
prefeitura.
Suspense
Ruins de voto
Não será mais hoje, no SuFm defesa da tese da reclcias
três
a
audiência
com
premo,
testemunhas de acusação do caso
ção. o deputado José Múcio Monteiro lembra exemplos de outros
Rodonal, onde a ex-ministra Zelia
Cardoso de Mello c acusada de
países onde os presidentes não
conseguiram a reeleição, mesmo
crime de corrupção passiva, por
estando no exercício do cargo.
envolvimento com o esquema PC.
As pessoas acham cuimoA nova audiência foi marcacadamente que permitir a reeleição
da para 7 de novembro c Zelia
é garantir um segundo mandato
garantiu, por fax. que vai estar
aos governantes — diz José Múpresente.
cio. lembrando uue George Bush,
Homenagem póstuma
Jimim Carter e Ciiscard DjEstaing
Antônio Maranhão da Costa,
não se reelegeram.
inscrito como candidato a vereaNome da reeleição
dor pelo PI L carioca, conseguiu
•W6 votos.
Placar de ontem da bolsa de
apostas òo Congresso:
Nada demais, se o candidato
O deputado Eidmho Araújo,
não tivesse morrido 21 dias antes.
òo PMDB de São Paulo, é o nome
Das duas uma: ou foi homemais citado para a presidência da
nagem póstuma ou uma nova forcomissão especial da reeleição.
ma de expressar, com humor negro. o voto cocarem.
Voto cativo
Pé-frio
Do antropólogo Tem Vale de
Aquino. explicando a derrota do
O ministro da Saúde, Adib
Jatene, não tem sido boa compaprefeito Jorge Viana (IT) — o senhia. Que o diga o secretário estagundo no ranking dos prefeitos
mais populares do pais —, que não
dual de Saúde do Rio, Antônio
conseguiu eleger o sucessor:
Medina, que foi visitá-lo na tarde
O povo acreano c honesto:
de terça-feira, em Brasília.
não engana quem compra seu voto.
No caminho de volta para o
LANCE-LIVRE
Convocados ptio embaixador SérKio Amaral, Iodos os cMtv sapeHrttendentes e assessores de comunkaçio
das empresas estatais estão reunidos
desde ontem, em Brasília. Ou tem um
bnefing sobre a política de commieação do goterno.
Lançado ontem, em Brasília, o
semanário Sete Dias. Um tabloide de
circulação nacional, dirigido pelo
jornalista Rubem de A/cvcdo Lima.
Durou quase duas bons a reuniio
de ontem do governador Marcello
Alencar com todo o seu ateretariado e
estaduais.
presidentes das empresas
Marcello quer uma "afio política
mais consistente" para que os tucanos
enfrentem, em melhor rooíiçio. o segundo turno eleitoral no Rio, em Sfc»
Joio de Meriti e Caxias.
A UNE encaminhou ontem ao
ministro Paulo Renato requerimento
pedindo informações sobre os custos
da campanha publicitária do prosào
de fim dos cursos universitários
A ftscatiuçio arrefeceu e os carneMs reocuparam o Largo da Carioca,
no Rio. Olha o rapa, prefeito!
A convite do ministro Francisco
WefTort. o jornalista l.uts Nassif esta

se juntando a Gilberto Gil e Paulo
Moura no grupo de estudo que preparará uma proposta de política govcrnamental para a musica
O pediatra Lauro Monteiro recebe
amanhi. ás IflMO, na Assembléia LegMatWa do Rio, a Medalha Pedro
Ernesto.
A Concessionária Rio-Tcrcsópolis sai Ia/cr um mimo na garotada no
sábado. Dia da Criança Distribuirá,
na Praça do Pedágio da estrada, kits
com bichinhos de borracha para os
carros que estiverem transportando
crianças
Pelo menos cinco hospitais comi1niados ao Instituto de Assistência dos
Scnidores do Estado do Rio estio,
desde abril sem receber o repasse de
rrrfeas do estado.
A programação da tarde de boje
da Biblioteca Estadual do Rio será
inteiramente voltada para a garotada Haverá a exibição de filmes infantis, a apresentação de uma peça
de teatro e um grupo de contadores
de histórias.
Lições de segundo turno: "Pawarinho que anda com morcego acaba
dormingn de cabrça para baixo."
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EXCELENTE CLÍNICA GERIÁTRICA NO LEBLON
INTERNAÇÕES - REPOUSO - RECUPERAÇÃO
Médico Responsável: Dr. Fernando Marques - CRM. 15960
Rua Juquiá, 18 • Lablon • RJ - Tels: ( 021) 239-7143/274-3146

DISFUNCAO SEXUAL?
'.¦SiVKüSj
Mascíilin

COPEL
PARANtf
CADASTRAMENTO DE EMPRESAS
A COPEL - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERQIA está cadastrando
empresas para participarem de futuras licitações para prestação do seguinte serviço
- FISCALIZAÇÃO DAS FRENTES DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO
DE LINHAS DE TRANSMISSÃO.
As empresas interessadas no cadastramento deverão dirigir-se a um dos endereços abaixo: Em
Curitiba: Divisão de Cadastro
Rua Pedro Ivo, 750 - térreo
CEP 80010-020
Tel.: (041) 322-4040 ramal 2254
Fax: (041) 225-3679
Em São Paulo:
Escritório de Representação
Alameda Santos. 1800 - 14o andar, conj 14 B
CEP 01418-200
Tel (011) 289-7211
Fax. (011) 288-3929
Informações técnicas poderão sef obtidas em Curitiba-PR, |unto á SOTA/CLT.
através do telefone (041) 322-1212, ramal 5526, com o engenheiro limar Moreira
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA

255-1523>

AO MESTRE
COM CARINHO
O HOTEl BRAGANÇA EM CAXAMBU
oferece aquele prednho pelo seu dia.
PARABÉNS!
Pacote Especial Outubro
Tels: (021) 521-QKI
(035) 341-3366

Achei! Achei! Acht

ILHA GRANDE & HELICÓPTERO
ftjsse D prómmo fim-desemona no Hotel ftxlogolo O programo inclui hospedogem de sertj o domingo à tarde, com cofé
dc manhã, vôo panorâmico de HEUCOPTERO sotxe a IlHA GRANDE e um passeio de SAVEIRO no sóbodo ou domingo.
m Não pefco este programa maravilhoso'
Hotel Portogglo (0343)65-1022 - Rio (021) 294*7975
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1SABELA ABDALA
Agôncia JB
BRASÍLIA — 0 resultado das
eleições municipais no Amapá, assim como no Maranhão, não foi
favorável ao senador José Sarney
(PMDB-AP). que não conseguiu
eleger nenhum dos seus correligionários nos 16 municípios do estado
•e foi derrotado onde apoiou candidatos de outros partidos, como na
capital. Macapá, segundo avaliação
dc políticos amapaenses. A assessoria do ex-presidente da República
diz, porém, que ele não pode ter
sido derrotado, já que não se envolveu diretamente com as eleições
municipais.
Em Macapá, a candidata do
PSDB. Fátima Pelaes, que contou
com o apoio do senador Sarney. foi
derrotada pelo ex-governador Aníhal Barcelos (PFL), que teve 49%
dos votos. Fátima, com 9%, ficou
atrás ainda do candidato do atual
governador João Capiberibc. Vaidez Góes. que teve 25% dos votos
válidos da capital.
Os principais vitoriosos das eleiçòes do Amapá foram, além do
próprio Anibal Barcelos, eleito na
capital, o governador João Capiberibe, que elegeu cinco prefeitos, nos
municípios de Laranjal do Jari,
Oiapoque, Pedra, Pracuba e Santana. c o deputado federal Antônio
Feijão (PSDB), que apoiou sete
candidaturas vitoriosas, nos municipios de Amapá, Calçoene. Cutias,
Ferreira Gomes, Itaubal, Mazagão
e Porto Grande. Antônio Feijão assegurou nessas eleições sua liderança em boa parte do interior do estado e já está preparando a base eleitoral para 1998, quando poderá sair
candidato ao Senado.
0 governador João Capiberibc
afirma que, mesmo sem conseguir
transferir votos nessas eleições, Sarney continua uma liderança de
grande prestigio no estado. Nas
próximas eleições para senador, em
98. haverá apenas uma vaga. mas
qualquer um que se aventure a disputá-la prefere esperar para ver se o
senador será candidato.
Aliados políticos de Sarney no
Congresso dizem que ele saiu vitoriofo nas eleições no interior do
Maranhão, onde seus aliados faturaram cerca de 90% das prefeituras.
Lideranças do Amapá preferem
apostar que Sarney sairá candidato
pelo Maranhão, seu berço político.
Mas a assessona de Sarney insiste
que ele não se envolveu nas eleições
c. portanto, os resultados no Amapá e Maranhão não podem ser ca-ditados a ele.
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O qu* é o JB OnüfM
E uma edição eletrônica do JOWHAi
DO BRASIL, disponível para usuàrios de computador. Consiste em
uma versão sucinta do jornal impresso. com textos e fotos, além de
informações que complementam
reportagens publicadas
ComotsracMsoao
JBOnHn*
Através de uma conexão à rede
mundial de computadores Internet e programas específicos. No
Brasil, o acesso â 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 è: Mtpt//www.Jbxo«nJ>r
Correspondências eletrônicas
também podem ser enviadas ao
JB. através do seguinte e-mail:
jb(<i «j^ape^rg
do jornal no JB Onüno
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 Online. na Internet, é só clicar sobre
a mesma marca que aparece na
tela e procurar o número correspondente, para encontrar o complemento (geralmente mais informações sobre o mesmo assunto,
integra de documentos etc).
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POLÍTICA

fugiram

u c
I 1
brasileiros

7

urnas

das

que
Desilusão política e medo da máquina de
votar espantam 19% dos eleitores só no Rio
centuais a mais do que nas eleições
A desilusão com a política levou
o bombeiro aposentado A. F. A.,
para governador em 1994, 11 pontos a mais do que nas eleições mude 55 anos, a engrossar a legenda
nicipais de 1988 e 15 a mais do que
mais espetacular das eleições deste
—
na escolha de Moreira Franco para
das
a
ano nas capitais do país
"Deixar de votar não é
o governo do Rio há dez anos.
abstenções.
No pais, alguns dados são mais
crime. Crime è ser eleito para iludir
alarmantes. Em Salvador a absten:
o povo", incendeia o bombeiro.
foi
O medo do constrangimento foi ção chegou a 22%, em São Luís
no
bateu
Velho
26%,
em
Porto
a
o que afastou das urnas a empregaàs
faltaram
teto: 28% dos eleitores
da doméstica M. S. U„ de 32 anos.
urnas. O TSE não tem os dados
"Achei
que ia passar vergonha por fechados de todas as cidades do
não saber votar na urna eletrônica.
pais com eleições pelo voto convenDepois, me arrependi quando as cional para tentar determinar as
colegas do prédio disseram que era causas do fenômeno, mas não faltam palpites:
mais fácil que no tempo do voto em
I) a punição para quem não vopapel", resmunga.
é
insignificante (de 3% a 10% do
ta
Por um motivo ou outro, 19%
mínimo) e tão pouco aplicasalário
dos cariocas deixaram de votar em
—
da
que o voto obrigatório se tor3 de outubro
quatro pontos per¦

AbstençSes eleitorais no Rio*
19%"

20 r
15
10

1994
1996
1990
1992
1989
1988
1986
' Didot dt Empnu Municipol de Intormiticê e Plinejtmento (IpItnRio), do Tribunil
Reglonel Eleitoral (TRE) do Rio da Janeiro e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
nou, na verdade, facultativo.
2) a urna eletrônica levou parte
do eleitorado de baixa escolaridade
que antes votava em branco a fugir
de um possível constrangimento

diante da máquina.
'
3) a progressiva desilusão com a
política, constatada na curva ascendente dos índices de abstenções.
"A abstenção foi um voto de

manifestação política apenas no regime militar, quando se deixava de
votar em sinal de protesto", ensina
Marcos Coimbra, diretor do Instituto Vox Populi.
A curva das abstenções começou
a subir mais em todo o pais nos
anos 90. Em 1992, quando houve o
impeachment de Fernando Collor,
ela subiu no Rio de 9% para 13%
dos votos dados na escolha de César Maia para a Prefeitura do Rio.
Dois anos depois, quando o pais
estava envolvido pelo escândalo da
CPI do Orçamento, chegou a 15%.
Agora, subiu mais quatro pontos
percentuais. A soma dos votos em
branco, dos nulos e das abstenções
se mantêm no patamar de cerca de
30%. Os votos em branco cairam
mais da metade, mas as abstenções
se encarregaram de manter um terço do eleitorado alienado do processo.

Multa é ameaça
faltosos
para
Embora o presidente Fernando Henrique Cardoso tenha anistiado os eleitores que não compareceram às urnas nos últimos
anos. quem não votou em 3 de
outubro ainda está sujeito a muita. O código eleitoral prevê a punição para todos os faltosos. Para
evitar o débito, quem não votou
este ano deve justificar a ausência
em sua zona eleitoral até o inicio
de dezembro, apresentando documento que comprove a impossibilidade de comparecimento à seção
eleitoral, como um atestado médico ou um passaporte. Mesmo que
não justifique a ausência, o eleitor
ainda poderá votar no segundo
turno das eleições.

PORQUE NAO VOTEI
A.B.P.P, 47 anos,
operador de câmbio
"Meu
último voto foi no Enéas na
eleição presidencial de 1994. Depois disso deixei de votar, sem
justificar nem nada. Política hoje
é profissão, não há idealismo.
Não consigo votar cm candidatos
que só querem construir obras,
pontes e viadutos, mas que se esqueccm de investir na saúde e na
educação. Eles são mentirosos.
Como é que um candidato a vereador promete que \ ai gerar empregos? Só se for emprego para a
família dele. Acreditar na política
é a mesma coisa que seguir o bispo Macedo."
J.A., 73 anos,
dentista aposentado
"Não
tenho mais obrigação de
votar, mas ainda tenho vontade
de participar das eleições. No dia
3 eu deixei de \ot.ir porque preferi
viajar para descansar. Meu candidato, o Conde, estava garantido
no 2o turno e não precisava do
meu voto."
A.L.M.T, 17 anos,
office boy
"Queria votar
no Sérgio Cabral
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Além de IAVAR, LIMPAR E DESODORUAR toda a CASA DIARIAMENTE
com mais RAPIDEZ, PRATICIDADE E EFICÁCIA,
extermino por completo os ÁCAROS, ESTERELI/A A CASA
INTEIRA, eliminando micróbios, bactérias e fungos.
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VAPOR DE QUALIDADE SUPERIOR (VAPOR SÊCO)..
- 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.
l-q < '! ° 31"
Aproveite! ladj Vap em
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Filho, mas não tive tempo de tirar
o titulo para participar dessas
eleições."
C.C.O, 35 anos,
médica
"Justifiquei
pelos Correios porque tive que viajar. Acredito na
política."
R.C.S, 20 anos,
corretor de imóveis
"Estou me sentindo um marginal
porque não consegui votar. Se eu
for aprovado em algum concurso
público, corro o risco de não receber salários. No dia da eleição
estava em Taubaté, em São Paulo,
onde pretento abrir um negócio, e
tentei justificar a ausência pelos
Correios. Não consegui porque
sem o titulo de eleitor.
estava'para
a rodoviária, tomei um
Corri
ônibus com destino ao Rio. cheguei aqui ás 16h 15. peguei um táxi
até o Colégio MV1, na Tijuca,
onde costumo votar, mas la fui
informado que minha seção havia
sidojj transferida para o Grajaú.
IX-pois fui saber que o lugar cm
que deveria votar não era no Grajaú, mas no próprio colégio MVI.
Me roubaram o direito de votar."
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LIMPEZA A VAPOR APROVADA COM CERTIFICADO OFICIAI
PELO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BI0MÉDICAS DA
UNIVERSIDADE DE SÂ0 PAULO NA ELIMINAÇÃO TOTAL
DOS ÁCAROS - PRINCIPAL AGENTE CAUSADOR DE ALERGIAS E
MUITAS OUTRAS DOENÇAS. IADY VAP TAMBÉM É A ÚNICA
APROVADA PELA USP COMO ESTERLIZADORA A VAPOR
QUE ELIMINA BACTÉRIAS, FUNGOS, MICRÓBIOS.
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Oprimeiro
anunciante a
nunca
gente
esquece.
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Nós da Productofinal/Commente,
damos os parabéns ao Bingo
Arpoador pelo seu aniversário. E
após veicularmos 123 anúncios
diferentes para o Arpoador, só d«
janeiro a outubro, resolvemos
comemorar com o que a gente
mais gosta: fazendo um anúncio.

Q\3r/

productofinal /oommente
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Liz

Cláudia

entra

coma

em

lipoaspiraçào na barriga
Modelo teve parada cardíaca, na segunda-feira, logo após ser anestesiada para fazer uma cirurgia de
•
•
••• <
i
c i
.11.
1 . I!
'. n^/4itivi nnnrrnr
um Irtrlrti- ac tmAc Ho niriirm-i Dnr ICCA
esteve no hospital, acidentes em cirurgias de lipoaspipodem ocorrer em todos os tipos de cirurgia. Por isso.
mais requisitadas pelos estilistas desde o final dos anos
I ABKiCIO MARQUES
nos preocupamos em fazer exames de rotina antes da
ração acontecem por falha do cirurgião ou do aneste80. Nasceu em Goiás, mas há mais de 10 anos vive em
"Mas
operação", comenta.
è improvável que a culpa seja do cirurgião.
sista.
São Paulo, onde trabalha na Agência Elite. Nos últiSÃO PAULO — A top modcl c atriz Cláudia Liz
A anestesista Valéria Mendes ressalta que não existe
obemuito
com
Esses problemas acontecem
mos tempos, dava os primeiros passos da carreira de
pacientes
Cruz. de 2N anos. está internada em estado de coma na
tipo de exame que indique se a pessoa vai ter
nenhum
um
causar
da
a
retirada
e
sas.
,-l.v
meninas
atriz. Foi uma das protagonistas do filme
gordura pode
porque
Unidade de Terapia Intensiva (UTI Ido Hospital Israeanafilático. O choque ocorre quando o
choque
um
esse
sabe.
se
no
organismo.
Mas.
de
Cuba
desequilíbrio
festivais
de
melhor
atriz
o
nos
recebeu
pelo que
prêmio
lita Albert Einstein. em São Paulo. Cláudia sofreu
a alguma droga injetada em seu
é
sensível
paciente
não era o caso de Cláudia Liz". afirma Hamke.
e Cartagena. Na televisão, vive a motociclista Júnia. na
danos cerebrais na segunda-feira, quando se preparava
Os
maiores
organismo.
problemas durante o choque
novela Razàp de viver, do SBT. Cláudia tem um filho.
O cirurgião diz que 30 mil cirurgias de lipoaspiraçào
para uma cirurgia de lipoaspiraçào na barriga, numa
arterial — quando a
a
hipotensão
são
anafilático
Liicca, de 5 anos. de seu primeiro casamento com o
são feitas todos os anos no Brasil, e que os acidentes
clinica particular, Ela se sentiu mal logo depois de
—. o
pressão cai bruscamente, podendo chegar a zero
empresário da noite Ângelo Leuzzi. Há poucos meses,
são rarissimos. Ele lembra o caso da mulher do jogatomar anestesia peridural e nem chegou a ser operada.
—
—
e. por
fechamento da laringe
edema de glote
ela se casou com o publicitário Celso Loducca. dono
dor de futebol Dario Pereira, morta depois que o
Teve uma parada cardíaca, que deixou seu cérebro sem
respiratória.
a
último,
parada
Loducca.
Segundo
Cláudia
Lovve
amigos,
da
agência
cirurgião plástico perfurou acidentalmente seu intesti"Quando ocorre uma
oxigênio durante um minuto e meio. O anestesista.
"Teve um outro caso de impericia. no interior de
parada respiratória, é preciso
vivia uma fase particularmente feliz, andava comendo
no.
então, aplicou uma anestesia geral na modelo c seu
do
a
ressuscitaçào
fazer
paciente, com a ajuda de
além da conta e tinha engordado um pouco. A lipoasSão Paulo, mas o médico era um ginecologista e. aliás,
coração voltou a bater. Cláudia Liz foi então transferioxigenação e do uso de
de
além
cardíaca,
massagem
está preso", afirma.
piraçào não seria a primeira cirurgia plástica de sua
lia para a UTI do Hospital Albert Einstein. onde
do Serviço de Anestesia
chefe
a
várias
drogas",
afirma
vida. Em maio de 94. havia implantado uma prótese de
Já o cirurgião plástico Ivan Abadesso Cardoso, que
respira com a ajuda de aparelhos. A família não quis
do Instituto Fernandes Figueira (IFF). Maria Amélia
silicone nos seios.
atende na Clinica São Vicente, ressalta que atualmente
revelar o nome do cirurgião nem o do anestesista que a
Boechal. A médica acrescenta que nem todas as ejini"E
são
riscos
não
seguras,
as
mas
anestesias
alguns
de
têm o material adequado a este procedimento.
da
Sociedade
cas
Brasileira
o
Segundo
podem
atenderam.
presidente
"Reações
isso pode pôr em risco a vida da pessoa...", diz.
ser descartados.
adversas aos anestésicos
Cirurgia Plástica, o médico carioca Farid Hamke. que
Cláudia Liz ficou lamosa como uma das modelos
Arquivo — 8/6/95
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\,<>wiâ lio cinema, a Ih-ln nufllelo da Agência Elite iá cWWésuiu abocanhar dois prêmios interiiWSmais. em Cuba e Cãrlãgend, pela atuaçao no filme As meninas

Fiocruz

¦

carreira

Descoberta em Goiânia, aos

15 anos5, modelo desfilou na
Europa, nos EUA e no Japào
ÃO PAULO* — Descoberta aos 15 anos em
S Goiânia, quando desfilava para uma confecção
de fundo de quintal, a modelo e atriz Claudia Liz teve
uma carreira níètcorica nas passarelas brasileiras e
internacionais. Levada pela agência Casting Models
para São Paulo, ganhou os prêmios de melhor modeIo e manequim e de revelação. Seu corpo longilineo.
boca carnudá. presença fone nas
passarelas ajudada
"passagem
a
seu
I.NOcm
para o extegarantiram
por
rior
primeiro Itália, depois Espanha. Paris. Nova
Iorque e Japào. Durante quatro anos. desfilou
para
"Fiz todo
Chanel. Karl Lagerfeld. I erre. Yamamoto.
o circuito internacional da moda. Eu vinha para o
Brasü só para descansar e matar as saudades", contou na época a modelo, nascida na pequena cidade
goiana de São Luis dos Montes Belos.
Em 1990. trocou as passarelas pelo projeto de

Associação

¦
j

•
1
,

registra

alto índice de erros
Danos causados na aplicação de anestesia
ocupam o segundo lugar entre as ações movidas
na Justiça pela Associação das Vitimas de Erros
Médicos. Segundo a advogada da associação.
Célia Destri. cerca de 5% dos 300 casos em
de erros de anestesisandamento
"Esse na Justiça são
indico pode ser considerado bastante
tas.
alto. Os erros de anestesia só perdem para os
problemas de parto", diz.
Entre os casos defendidos por Célia está o. de
uma empresária, cujo nome manteve em sigilo.
que foi submetida a cirurgia de lipoaspiraçào em
uma clinica particular do Rio e teve reação negativa"Fssa
à anestesia.
empresária tem 35 anos e licou com
algumas seqüelas. Além de não conseguir andar
direito, teve a visão prejudicada e ficou com
na fala", conta a advogada Célia
deficiência
"Recentemente
Destri.
ganhei uma causa cm que
a vitima foi uma criança que ficou tetraplégica e
permanece vivendo em estado vegetativo por
causa de erro na aplicação de anestesia."

varizes

Por vários motivos — geralmente por falta de uma
prévia avaliação clinica do paciente] por impericia do
anestesista e por ausência ou falha da aparelhagem
cárdiqgrcspirátória artificial —. muitas cirurgias envqlvendo anestesia terminaram em choques irreversíveis,
,
provocando até a morte;
O caso mais chocante foi o da cantora Clara Nunes,
internada em março de 1983, na Clinica São Vicente,
na Gávea. Zona Sul do Rio. para uma simples cirurgia
de varizes. normalmente realizada com anestesia peridurai. Clara preferiu a anestesia geral e. repentinamente. entrou em coma profundo. Passou 27 dias nessa
situação e acabou morrendo de parada cardíaca. O
cirurgião Antônio Vieira de Mello e o anestesista
Américo Salgueiro Autran Filho afirmaram, na época,
—
que a cantora havia sofrido um choque anafilático
reação alérgica imprevisível.
Em outubro de 1976. o menino Alexandre Costa da
Silva, de 4 anos. foi internado no Hospital do INPS de
Bonsücessò. no Rio. para uma operação de timose.
Logo após a anestesia geral, entretanto, o garoto
entrou em coma e. dias depois, morreu de parada
cardíaca. No mesmo ano. depoi:; de 15 meses em
estado de coma devido a um choque aneslésicp, morria
a paciente Railda Amaral de Souza, em Feira de
Santana (BA) Ela fora internada para lazer uma
cesariana: a criança nasceu normal, mas a mãe jamais
recuperou os sentidos.
Em 1985. a morte terminou com a agonia da venej
zuelana Carmen Mercédez Nunezjj que passou nada
menos de 29 anos em estado de coma. Em outubro de
56. ela havia sido internada no Hospital Vargas, em
Caracas, para uma corriqueira Operação de amidalas.
O médico, porém, confundiu as ampolas e. em vez de
anestesia, aplicou-lhe outra substancia, que causou
danos cerebrais irreversíveis.

Adnana lorelc — 7/2/95
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abrir uma grife no Brasil. Batizada de Santa Ignorància. a loja funcionou em São Paulo durante um ano.
entre 91 e 92. Mas deu mais dor de cabeça do que
"Mesmo
assim gostei de voltar. Estava cansalucros
da de viajar sem parar, de passar o dia olhando
espelho em camarim e de dormir em hotel."
No Brasil, contudo, seu trabalho não parou: foi
capa de Imervieu. posou para editoriais de moda em
1'ojtur e l.Hc. fez comerciais de tevê — para a Ted
Lapidus. contracenando e dando um tapa no rosto
do então modelo Vitor Fasano. e a Skol. A volta ao
pais trouxe uma mudança a vida de Cláudia. Ela se
casou com o empresário Ângelo Leuzi. com quem
tem um níjío. de 5 anos. Vivi hoje, aos 28 anos, com
o publicitário Celso Loducca. Ele foi o responsável
pela propaganda eleitoral da candidatura de Luiza
Erundina a prefeitura de São Paulo. Criticado por ter
"o PT
criado o slogan
que diz sim". Loducca deixou
a campanha em agosto.
Claudia Liz participou de programas de moda na
TV e. no cinema, atuou em . l.v leras. de Walter Hugo
Khouri. e recebeu um prêmio pelo filme .4.v meninas.
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simples, diz médico
A lipoaspiraçào é uma das cirurgias plásticas
mais populares no Brasil. A possibilidade de acabar
com a gordura localizada em uma operação que
praticamente não deixa marcas seduz cada vez mais
mulheres. Na maioria dos casos, a lipoaspiraçào è
indicada para retirada de gorduras do abdome. das
coxas e dos quadris.
Em geral, a cirurgia é simples: um tubo é introduzido na pele. através de um pequeno corte, e a
gordura é sugada por uma bomba. Alguns médicos
preferem usar uma seringa especial, que controla a
aspiração com mais precisão. Outra vantagem é o
tempo reduzido. A cirurgia no abdome demora
cerca de 40 minutos.
B
^F
A anestesia usada na lipoaspiraçào pode ser
"Quando
a lipoaspiraçào é
local, geral ou pendurai.
da parte inferior do abdome. do culote ou da coxa.
geralmente é usada a anestesia peridural. A geral é
mais indicada em lipoaspiraçòes maiores", explica o
cirurgião plástico Edmar da Fontoura Lopes, da
Cláudia Li: tem uniu forte presença na passarela
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

vacinas

O presidente da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz).
Carlos Morei, negou ontem que as vacinas contra
meningite tipo C fabricadas no Bio-Manguinhos. da
própria Fiocruz. e aplicadas em abril deste ano em
Campinas (SP), estivessem contaminadas com pirogènio. Centenas de pessoas vacinadas na época tiveram
reações como febre, vômito e dores no corpo. O caso
mais grave foi o da menina Aline de Cássia, que teve - g
convulsão e sofreu parada respiratória 40 minutos
depois de ter tomado a vacina.
Segundo Morei, no caso de Campinas, os lotes da
vacina continham niveis de pirogênio — uma substància natural do próprio medicamento — maiores do que
o normal, mas dentro do padrão tolerado. Para Morei, j
"não
o problema de Campinas
pode ser considerado íl
"De
31.440 pessoas vacinadas, apenas três ^
sério".
apresentaram complicações, sendo um realmente gra- »;
•:
ve. Isso está na média das estatísticas", disse.
lnstio
O presidente da Fiocruz negou também que
g
tuto Nacional de Controle e Qualidade de Saúde jj
*"
(INCQS) tenha falhado no controle final das vacinas.
"O teste do
pirogênio. que detecta a presença de
toxinas, não estabelece até que nível essa substância è
aceitável no organismo. Depois do episódio de Campinas, tenho certeza de que só esse teste não è suficiente".
disse Morei.
O Informe JB antecipou na edição de ontem que
dois relatórios encaminhados há 20 dias ao Ministério
da Saúde revelavam a contaminação das vacinas por
pirogênio. Um dos relatórios foi elaborado por cientistas brasileiros e o segundo, supervisionado por Jorge
Kalil. da Universidade de São Paulo, teve apoio de
Michael Schwaning (Alemanha). Renaud de Richter
(França) e José Luis Di Fábio (Estados Unidos).
A solução, para Morei, seria a aplicação de um teste
bioquímico. Felix Rosemberg, diretor do INCQS. tam"Houve uma falha
que não foi detectabém concorda:
da — a alta quantidade de pirogênio. Com o teste
bioquímico, isso seria certamente previsto". O teste de
a
pirogênio é feito usando coelhos. Injeta-se neles
um
de
temperatura
C.
A
meningite
vacina contra
coelho não pode aumentar mais de 0.6 grau. A soma
da temperatura dos três não pode ter variação superior
a 1.4 grau. Se houver essas alterações, a vacina não vai
ser aplicada nas pessoas.
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Cláudia

Liz

entra

em

coma

Modelo teve parada cardíaca, em São Paulo, logo após tomar anestesia peridural para fazer cirurgia
novela Razão de viver. do SBT. Cláudia tem um filho,
Teixeira Sousa.
FABRÍCIO MARQUES
Lucca. de 5 anos, de seu primeiro casamento com o
Ontem à noite, o neurocirurgião Jorge Pagura. do
empresário da noite Ângelo Leuzzi. Há poucos meses,
Hospital Albert Einstein, informou que não havia
SÃO PAULO — A top model e atriz Cláudia Liz
ela se casou com o publicitário Celso Loducca. dono
Cruz. de 28 anos, está internada em estado de coma na
prognóstico definido sobre o estado da modelo. Segunda agência Lowe Loducca. A lipoaspiração não seria a
não
revelou
a
de
tomografia
do Pagura, um exame
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Israecontou
Pagura
de
lesão
anatômica.
existência
que
primeira cirurgia plástica de sua vida. Em maio de 94,
lita Albert Einstein, em São Paulo. Cláudia sofreu
implantou prótese de silicone nos seios.
à
noite
na
terça-feira
no
Einstein
foi
internada
Cláudia
ciruruma
danos cerebrais quando se preparava para
soube
Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de
não
O
médico
no
cérebro.
baixa
oxigenaçào
com
mal
logo
se
sentiu
barriga.
Ela
na
de
lipoaspiração
gia
Cirurgia Plástica, o médico carioca Farid Hamke, que
informar se houve choque anafilático e disse que será
depois de tomar anestesia peridural e nem chegou a ser
esteve no hospital, acidentes em cirurgias de lipoaspioperada. Teve uma parada cardíaca, que deixou seu
preciso esperar de 48 a 72 horas para definir o diagnòsração acontecem por falha do cirurgião ou do anestetico.
cérebro sem oxigênio durante um minuto e meio. Os
"Mas
sista.
é improvável que a culpa seja do cirurgião.
das
modelos
como
uma
ficou
famosa
Liz
Cláudia
e
seu
médicos lhe aplicaram, então, uma anestesia geral
Esses problemas acontecem com pacientes muito obemais requisitadas pelos estilistas desde o final dos anos
coração voltou a bater. A modelo entrou em coma e foi
sas. porque a retirada da gordura pode causar um
80. Nasceu em Goiás, mas há mais de 10 anos vive em
transferida para a UTI do Hospital Albert Einstein,
desequilíbrio no organismo", afirmou Hamke.
Nos
últiElite.
Agência
São Paulo, onde trabalha na
onde respira com a ajuda de aparelhos. Segundo o
de
O cirurgião diz que 30 mil cirurgias de lipoaspiração
na
carreira
os
dava
mos tempos,
marido da modelo, Cláudio Loducca, Cláudia Liz foi
primeiros passos
são
feitas todos os anos no Brasil, e que os acidentes
meninas
c
As
do
filme
das
uma
Foi
atriz.
no
internada para fazer a cirurgia na Clinique Santée,
protagonistas
são
rarissimos. Ele lembra o caso da mulher do jogafestivais
de
Cuba
nos
atriz
melhor
de
o
recebeu
na
Vila
Nova
Conceição,
de
alta
bairro de classe média
prêmio
dor de futebol Dario Pereira, morta depois que o
e Cartagena. Na televisão, vive a motociclista Júnia. na
Zona Sul. Ela seria operada pela cirurgia Ana Helena

de lipoaspiração na barriga

í

cirurgião plástico perfurou acidentalmente seu intestino. "Teve um outro caso de impericia. no interior de
São Paulo, mas o médico era um ginecologista e, aliás,
está preso", afirma..
A anestesista Valéria Mendes ressalta que não existe
nenhum tipo de exame que indique se a pessoa vai ter
um choque anafilático. Os maiores problemas durante
o choque anafilático são a hipotensào arterial — quando a pressão cai bruscamente, podendo chegar a zero
—, o edema de glote — fechamento da laringe — e, por
último, a parada respiratória.
"Quando ocorre uma
parada respiratória, é preciso
fazer a ressuscitação do paciente, com a ajuda de
massagem cardíaca, além de oxigenaçào e do uso de
várias drogas", afirma a chefe do Serviço de Anestesia
do Instituto Fernandes Figueira (IFF), Maria Amélia
Boechat. A médica acrescenta que nem todas as clíni"E
cas têm o material adequado a este procedimento.
vida
da pessoa...", diz.
isso pode pôr em risco a
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Clara

Nunes

se livrar
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filme As meninas
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nono Jilme
XÕvutã
no cincnnt. a bela modelo da A,i\cncia Elite jú conseguiu abocanhar dois prêmios internacionais, em Cuba e Cartagena, pela atuação
—
Adnana Lorcle 7/2/95
Uma

carreira

i

Por vários motivos — geralmente por falta de uma
prévia avaliação clinica do paciente, por impericia do
anestesista e por ausência ou falha da aparelhagem
cárdio-respiratória artificial —. muitas cirurgias envolvendo anestesia terminaram em choques irreversíveis,
provocando até a morte.
O caso mais chocante foi o da cantora Clara Nunes,
internada em março de 1983, na Clinica São Vicente,
na Gávea. Zona Sul do Rio. para uma simples cirurgia
de varizes. normalmente realizada com anestesia peridurai. Ciara preferiu a anestesia geral e. repentinamente. entrou em coma profundo. Passou 27 dias nessa
situação e acabou morrendo
'de de parada cardíaca. O
Mello e o anestesista
cirurgião Antônio Vieira
Américo Salgueiro Autran Filho afirmaram, na época,
que a cantora havia sofrido um choque anafilático —
reação alérgica imprevisível.
Em outubro de 1976. o menino Alexandre Costa da
Silva, de 4 anos. foi internado no Hospital do INPS de
Bonsucesso. no Rio. para uma operação de fimose.
Logo após a anestesia geral, entretanto, o garoto
entrou em coma e. dias depois, morreu de parada
cardíaca. No mesmo ano, depois de 15 meses em
estado de coma devido a um choque anestésiço, morria
a paciente Railda Amaral de Souza, em Feira de
Santana (BA). Ela Ibra internada para fazer uma
cesariana: a criança nasceu normal, mas a mãe jamais
recuperou os sentidos.
Em 1985, a morte terminou com a agonia da venezuelana Carmen Mercédez Nufiez, que passou nada
menos de 29 anos em estado de coma. Em outubro de
56. ela havia sido internada no Hospital Vargas, em
Caracas, para uma corriqueira operação de umidajas.
O médico, porém, confundiu as ampolas e. cm vez de
anestesia, aplicou-lhe outra substância^ que causou
danos cerebrais irreversíveis.
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abrir uma grife no Brasil! Batizada de Santa Ignorância. a loja funcionou em São Paulo durante um ano.
entre 91 e 92. Mas deu mais dor de cabeça do que
na
15 anos, modelo desfilou
lucros. "Mesmo assim gostei de voltar. Estava cansaEuropa, nos EUA e 110 Japào
da de viajar sem parar, de passar o dia olhando
ÃO l\\l LO — Descoberta aos 15 anos em espelho em camarim e de dormir em hotel."
No Brasil, contudo, seu trabalho não parou: foi
S Goiânia, quando desfilava para uma confecção
de Intervier. posou para editoriais de moda em
capa
Liz
teve
Cláudia
a
modelo
e
de
atriz
de fundo
quintal,
uma carreira meteórica nas passarelas brasileiras e I ofute e 1:11c. fez comerciais de tevê — para a Ted
internacionais. Levada pela agência Casting Modejs Lapidus. contracenando e dando um tapa no rosto
para São Paiilo. ganhou os prêmios de melhor modo- do então modelo Vitor Fasano. e a Skol. A volta ao
Io e manequim e de revelação. Seu corpo lòngilineoj pais trouxe uma mudança á vida de Cláudia. Ela se
boca carnuda, presença forte nus passarelas ajudada casou com o empresário Ângelo Leuzi. com quem
por seu l.siicm garantiram a passagem para o exte- tem um filho, de 5 anos. Vive hoje. aos 28 anos, com
rior
primeiro Itália, depois Espanha. Paris. Nova o publicitário Celso Loducca. Ele foi o responsável
Iorque e Japão. Durante quatro anos. destilou para pela propaganda eleitoral da candidatura de Luiza
Chanel. k.irl l.agerleld. Ferre. Yamamoto. "Fiz todo Erundina á prefeitura de São Paulo. Criticado por ter
"o PT
o ciicuito internacional dá moda. Eu vinha para o criado o slogan
que diz sim". Loducca deixou
Brasil sò para descansar e matar as saudades", con- a campanha em agosto.
Cláudia Liz participou de programas de moda na
tou na época a modelo, nascida na pequena cidade
TV
e. no cinema, atuou em T.v feras. de Walter Hugo
Luís
dos
Montes
Belos.
de
São
goiana
Em 199(1. trocou as passarelas pelo projeto de Khouri. e recebeu um prêmio pelo filme As meninas.
¦

das

queria

registra

alto índice de erros
Danos causados na aplicação de anestesia
ocupam o segundo lugar entre as ações movidas
na Justiça pela Associação das Vitimas de Erros
Médicos. Segundo a advogada da associação.
Célia Destri. cerca de 5% dos 300 casos em
andamento
"Esse na Justiça são de erros de anestesistas.
indice pode ser considerado bastante
alto. Os erros de anestesia sò perdem para os
problemas de parto", diz.
Entro os casos defendidos por Célia está o de
uma empresaria, cujo nome manteve em sigilo,
que foi submetida a cirurgia de lipoaspiração em
uma clinica particular do Rio e teve reação negativa"Essa
à anestesia.
empresária tem 35 anos e ficou com
algumas seqüelas. Além de não conseguir andar
direito, teve a visão prejudicada e ficou com
deficiência
na fala", conta a advogada Célia
"Recentemente
Destri.
ganhei uma causa em que
a \ itima foi uma criança que ficou tetraplégica e
permanece vivendo em estado vegetativo por
causa de erro na aplicação de anestesia."
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erai é
Cirurgia em geral
simples, diz médico
A lipoaspiração é uma das cirurgias plásticas
mais populares no Brasil. A possibilidade de acabar
com a gordura localizada em uma operação que
praticamente não deixa marcas seduz cada vez mais
mulheres. Na maioria dos casos, a lipoaspiração é
indicada para retirada de gorduras do abdome. das
coxas e dos quadris.
Em geral, a cirurgia é simples: um tubo é introduzido na pele. através de um pequeno corte, e a
gordura è sugada por uma bomba. Alguns médicos
preferem usar uma seringa especial, que controla a
aspiração com mais precisão. Outra vantagem é o
tempo reduzido. A cirurgia no abdome demora
cerca de 40 minutos.

W/^^
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A anestesia usada na lipoaspiração pode ser
"Quando a lipoaspiração é
local, geral ou peridural.
da parte inferior do abdome. do culote ou da coxa.
geralmente è usada a anestesia peridural. A geral é
mais indicada em lipoaspiraçòes maiores", explica o
cirurgião plástico Edmar da Fontoura Lopes, da ^^^Hufiii!
/(irtc presetted tin passarela
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. (¦ látulia Lir tem

vacinas

O presidente da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz).
Carlos Morei, negou ontem que as vacinas contra
meningite tipo C fabricadas no Bio-Manguinhos. da
própria Fiocruz. e aplicadas em abril deste ano em
Campinas (SP), estivessem contaminadas com pirogénio. Centenas de pessoas vacinadas na época tiveram
reações como febre, vômito e dores no corpo. O caso
mais grave foi o da menina Aline de Cássia, que teve
convulsão e sofreu parada respiratória 40 minutos
depois de ter tomado a vacina.
Segundo Morei, no caso de Campinas, os lotes da
vacina continham niveis de pirogénio — uma substãncia natural do próprio medicamento — maiores do que
o normal, mas dentro do padrão tolerado. Para Morei,
"não
o problema de Campinas
pode ser considerado
"De 31.440
sério".
pessoas vacinadas, apenas três
apresentaram complicações, sendo um realmente gravc. Isso está na média das estatísticas", disse.
O presidente da Fiocruz negou também que o Instituto Nacional de Controle e Qualidade de Saúde
(1NCQS) tenha falhado no controle final das vacinas. I
"O teste do
pirogénio, que detecta a presença de
toxinas, não estabelece até que nivel essa substância é
aceitável no organismo. Depois do episódio de Campinas, tenho certeza de que só esse teste não è suficiente",
disse Morei.
O Informe JB antecipou na edição de ontem que
dois relatórios encaminhados há 20 dias ao Ministério
da Saúde revelavam a contaminação das vacinas por
pirogénio. Um dos relatórios foi elaborado por cientistas brasileiros e o segundo, supervisionado por Jorge
Kalil, da Universidade de São Paulo, teve apoio de
Michael Schwaning (Alemanha), Renaud de Richter
(França) e José Luis Di Fábio (Estados Unidos).
A solução, para Morei, seria a aplicação de um teste
bioquímico. Felix Rosemberg, diretor do 1NCQS, tam"Houve uma falha
bém concorda:
que não foi detecta—
a alta quantidade de pirogénio. Com o teste
da
bioquímico, isso seria certamente previsto". O teste de
pirogénio é feito usando coelhos. Injeta-se neles a
vacina contra meningite C. A temperatura de um
coelho não pode aumentar mais de 0.6 grau. A soma
da temperatura dos três não pode ter variação superior
a 1.4 grau. Se houver essas alterações, a vacina não vai
ser aplicada nas pessoas.
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abre

Angel

nova

General antecipa que votará
contra indenização à estilista

TODA

polêmica

Jamll Blttar —11/9/96
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CRIANÇA
MEC
E<

MARCIA GOMES
BRASÍLIA — 0 general da reserva Osvaldo Gomes,
representante dos militares na Comissão Especial para
Indenização das Famílias dos Desaparecidos Políticos,
vai provocar nova polêmica no julgamento dos casos
da companheira de Lamarca, Iara Iavelberg, e da
estilista Zuzu Angel. Da mesma forma como foi contra
indenizar as famílias de Lamarca e Mariguela, ele vai
negar o pagamento de até RS 150 mil para as famílias
de Zuzu e Iara porque considera que não há provas de
houve responsabilidade do governo nas mortes.
que
"Mais
que defender as Forças Armadas, temos que
defender o contribuinte. Estão fazendo uma farra com
o dinheiro público", disse o general.
Os casos, segundo ele, não se enquadram na Lei
9.140/95, que concede indenização aos militantes mortos nas dependências da policia. Zuzu morreu num
acidente de carro na época em que procurava seu filho
"Não discuto se ela sofreu
Stuart Edgard Angel Jones.
uma injustiça violenta, mas não se enquadra na lei. O
meu voto é jurídico."
A companheira do guerrilheiro Lamarca, Iara Iavelberg, morreu no apartamento da amiga Nilda Cunlia, na Rua Minas Gerais, no bairro de Pituba. em
Salvador. A versão oficial é de que Iara se suicidou ao
ser encurralada pela policia no apartamento. Para a
família, ela foi assassinada pelos fuzileiros navais durante a invasão. Uma das provas que vai constar no
processo é o depoimento do médico e almirante Lamartine Andrade Silva, que teria ouvido, em confidéncia. o cabo Rubens Oiero afirmar que foi o autor dos
disparos contra Iara.
Julgamento — O relator deste caso é o deputado
federal Nilmário Miranda (PT-MG). que aguarda o
laudo cadavérico para anexá-lo ao processo, ainda sem
data para ser julgado na comissão. O caso de Zu/u
Angel deve entrar na pauta de votação da reunião
marcada para a próxima quarta-feira, se o advogado
da família concluir uma diligência. Nesta reunião,
serão julgados os casos de José Ferreira de Almeida.
Israel Tavares Roque. Higino João Pio. Epaminondas
Gomes de Oliveira. Antônio Benedito Cordeiro. Gérson Theodoro de Oliveira. Maurício Guilherme da
Silveira, James Ailen da Luz e do companheiro de
Lamarca. Luis Santa Bárbara.
O general Osvaldo Gomes vai votar favorável ao
pagamento da indenização ao ex-prefeito de Camboriu, Higino João Pio. que foi preso pela Policia Federal
sob acusação de corrupção e se suicidou. O outro sim
do general será para o maranhense F.paminondas Gomes de Oliveira, que morreu no hospital da guarnição
do Exército, em Brasília. A comissão deve analisar 10
casos de militantes que, na versão oficial, morreram
"Naqueem tiroteio. Estes não terão o voto do militar.
Ia época estávamos numa situação de guerra interna. O
objetivo militar é matar o adversário sem ter uma
baixa", disse o general.
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O chefe da Casa Militar da Presidéncia da República, general Alberto
Cardoso, já tem pronto o anteprojeto
que cria um novo órgão de inteligéncia, a Agência Brasileira de Inteligéncia (Abin). De acordo com a assessoria
do general Alberto Cardoso, a Abin
seria um instrumento preventivo de
combate ao contrabando e ao tráfico
de drogas. O general nega que a Abin
seja uma reedição do Serviço Nacional
de Informações e afirma que a nova
agência não fará espionagem indivi"O
dual.
serviço deve trabalhar

apoiando as ações do governo", disse.
O general Alberto Cardoso esteve
ontem no Rio, para participar de conferência organizada pelo United Nations Institute for Disarmament Research, órgão das Nações Unidas, sobre a transferência de tecnologia sensivcl e o futuro dos regimes de controle
de armas.
A preocupação da ONU é que os
principais sistemas de armas convencionais. químicas, biológicas e nucleares sejam utilizados de forma inadequada, no crime organizado e cm atos
de terrorismo.

CHOCOLATE

BRASÍLIA — O ministro da Educação,
Paulo Renato de Souza, anunciou ontem
que o MEC vai cruzar os dados do censo
escolar deste ano com os do censo populacional que está sendo feito pelo IBGE. para
saber quantas crianças de 7 a 14 anos estão
fora da escola em todo o pais. "Em março, o
MEC fará uma chamada geral para que
essas crianças sejam matriculadas no ensino
fundamental", afirmou o ministro.
Os resultados do censo escolar vão determinar a distribuição dos recursos do fundo
que vai garantir o repasse de no minimo RS
300 por aluno a cada ano e o piso também
de RS 300 para os professores, a partir de
I997. "Receberão mais recursos do fundo os
estados e municípios que tiverem mais criannas escolas de primeiro
ças matriculadas
",
disse
Paulo
Renato.
grau
Os números tabulados pelo MEC até
agora são das escolas públicas; Só 30% das
escolas particulares responderam ao queslionário do censo. Segundo o MEC. os resultados apresentam distorções. A maior
parte dos estados da região Norte, por
exemplo, registrou decréscimo no número de
alunos matriculados.
O MEC está devolvendo aos estados os
resultados computados para que sejam corrígidos no prazo de 30 dias. No Pará. o
número de alunos matriculados nas escolas
públicas de I" grau teria caído 20.8%, de
I995 para I996. O Amapá apresenta queda
de 29.9%. No Amapá a queda chega a
29.9°ó.
Provão — Um total de 57.703 formandos das áreas de engenharia civil, administração e direito fará no dia 10 de novembro
a primeira prova de avaliação de curso,
adotada pelo MEC a partir deste ano. Estão
convocados para a prova 4.006 alunos de
engenharia civil (107 cursos); 27.374 de administraçáo (489 cursos) e 26.323 de direito
(245 cursos).
Ontem, a Fiat anunciou que vai investir
USS 5 milhões cm educação até I999. O
projeto vai oferecer um kit didático para dar
suporte a disciplinas que serão incluídas no
novo currículo do I" grau.
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Virada

T~"\ urante a 2a Reunião de Chefes de DefeJ_-/ sa das Américas, em Bariloche. na Aramericano.
gentina, o secretário de Defesa
"totalmente
William Perry, classificou de
inaceitáveis" os métodos de tática antiguerrilha
ensinados durante décadas na Escola das
Américas, centro de treinamento de nove entre dez ditadores latino-americanos.
Mudam os tempos, mudam os costumes.
A queda do Muro de Berlim, a dissolução
da URSS. o mundo pós-guerra fria são
alguns fatos que levam os Estados Unidos a
"estado
de seguranarquivar oficialmente o
os
nacional"
como
modelo
ça
países da
para
América Latina e a repudiar os métodos da
guerra suja contra-iiis_ur.gência.
Vão ser banidos, enfim, os manuais de
treinamento redigidos em espanhol, utilizados inicialmente na zona do Canal do Panama e depois em Fort Benirig, na Geórgia,
contendo um receituário incluindo regras de
tortura, técnicas de espancamento, ameaças
de morte e utilização de soro da verdade.
Fundada logo depois da Segunda Guerra Mundial, tendo se transferido do Panamá
para os EUA em 1986. em virtude dos
acordos Torrijos-Cárter de descolonização
do Canal, a Escola das Américas ficou conhecida nos Estados Unidos como a "escola
dos ditadores". Passaram por seus bancos,
entre outros, Anastácio Somoza. da Nicarágua. Augusto Pinochet, do Chile. Juan Velasco Alvarado e Edgar Mercado Jarrín, do
Peru. Guilherme Rodriguez Lara. do Equador. Hugo Banzer. da Bolívia, e Juan Melgar Castro, de Honduras.
A partir da Revolução Cubana, as teorias da conira-insurreiçãò ganharam um impulso considerável. O Air Üniversity Lihrary

Vidas

Index for Military Perjodicals não registra,
no volume 1959-61, um só artigo sobre o
assunto. No de 1962-64. há 202 artigos sobre o tema e 33 sobre ações cívico-militares.
São codificadas, gradualmente, teses geopolíticas autoritárias e salvacionistas contra a
subversão.
Para debelar o perigo vermelho, tornava-sc justificável a suspensão das garantias
constitucionais e do habeas corpus, a aposentadoria compulsória de ministros da
Corte Suprema, a prisão sem mandado nem
explicação, a censura á imprensa e a eliminação sumária dos mais renitentes.
Os fundamentos teóricos do currículo da
Escola das Américas, agora aposentado, re"nação
tomava os conceitos da
em armas" e
"guerra
total", redirecionados contra o
da
inimigo interno. A segurança virava fator
decisivo do desenvolvimento, implicando
centralização progressiva de poderes e supressão dos valores liberais.
Por toda parte, no continente, diluíamse as fronteiras que separavam a sediçâo da critica, a guerrilha da oposição politica, a subversão da divergência. Qualquer
descontentamento passava a ser suspeito,
sendo logo inscrito numa diabólica rede
conspiratória que conduzia forçosamente á
cizânia e á traição da pátria.
Esta página foi virada. Regimes ditatoriais vão sendo substituídos por regimes
abertos e livres. No momento em que o
secretário Perry lança um novo Centro Interamericano para Estudos de Defesa, a Reunião de Chefes de Defesa em Bariloche rei"o
valor da democracia como pilar da
tera
segurança mútua". O pesadelo autoritário
ficou para trás.

Alheias

T"% as matemidades brasileiras em partiYJ cular e dos hospitais em geral exala
atualmente clima trágico de suspeiçào. Tratando-se de hospitais, a cidadania treme, já
que ali o que está em jogo é basicamente a
vida. Mas há médicos que não se preocupam com a vida alheia, muito menos com a
ética que. se comprometeram a respeitar por
ocasião do juramento (inevitávélj porém
meramente formalista) de Hipócratcs.
E por causa deste formalismo. um dos
traços constitutivos da alma brasileira, que
se desprezam as éticas que deveriam nortear
as corporações. A médica da Vila da Penha
que. segundo testemunhas, alegou que estava na hora de Icchar a clínica, e mandou
colocar o cadáver de um pintor de carros na
rua. cobrindo-o com uni lençol, á espera do
carro da PM. recusando-se até mesmo a
fornecer atestado de óbito! criou mais um
destes casos que calam fundo na consciência
social.
O clima de suspeiçào relativamente a
hospitais já andava espicaçado desde que
um bebê. finalmente reencontrado, foi seqüestrado de maternidade no Lins. Entra-se
e sai-se de um hospital como quem entra no
ônibus por uma porta e sai pela outra, sem
responsabilidade alguma por parte de quem
deveria exigir comportamento responsável
como condição mínima para o exercício da
medicina.
Omissão de socorro è Usual por parte
dos médicos mais preocupados com horário
de entrada e saída do que com a \ ida alheia.

A falta de cobrança ética facilita o relaxamento dos costumes. Acontece na medicina,
na policia, na engenharia c até no jornalismo: cada corporação favorece as transgressões por permitir que elas se repilam. Viadutos caem na cabeça das pessoas, corpos
são jogados na calçada, tudo na mais absoluta impunidade. O que fazem as associaçòes de classe? Protegem, em vez de punir,
os faltosos.
Os fins não justificam os meios, nem em
jornalismo, para citar o exemplo da repórter
brasiliense presa por seqüestrar, como hipótese de trabalho, um bebê. para demonstrar
a fragilidade da segurança cm hospitais públiéosj No mínimo, ela pode ser enquadrada
no artigo 132 do Código Penal ("expor a
vida ou a saúde de outrem a perigo direto e
iminente"), já que seu animus não era seqüestrar para valer.
Já o animus da médica que mandou
jogar o cadáver na calçada ou o animus dos
policiais que prendem os próprios colegas
de outras corporações por julgar que eles
não têm direito de portar arma. sem falar
nos matadores de suspeitos, como podem
ser classificados? A população, que não tem
alivio do atendimento médico de urgência e
nem mesmo segurança nas ruas. é a vitima
preferencial do formalismo exacerbado dos
corporativistas que exercem suas profissòôs
sem pensar nos efeitos sobre os outros.
A ética não foi feita para humilhar ninguém.

A OPINIÃO DOS LEITORES
Performance
Quero registrar minha satisfação e reconhecimento em relação à excelente performance técnica e ética do JB no dia 2 de
outubro.
As 15h45 enviei e-mail urgente informando sobre clima extremamente tenso
na rua onde moro. resultante de ação
policial criminosa, e provavelmente irreguiar, quando foi assassinado um jovem
estudante da Comunidade Júlio Otoni. pclaços de amizaquena favela que mantém
de corri moradores do "asfalto" há quase
40 anos.
Imediatamente após envio do e-mail
"plantão
de policia
recebi telefonema do
do JB"!'.'). (...) Pouco depois, equipe do
JB (...) chegou á comunidade. ou\iu as
fontes locais, os policiais e apresentou-se a
mim com muita gentileza. (...)
Deixo registrada minha surpresa quanto á sensibilidade da cobertura local ao
abordar familiares, vizinhos e amigos com
um respeito pouco freqüente em uma comunidade pobre e revoltada. Raramente
tenho visto profissionalismo jornalístico
combinado com ética, sentimento humano
c agilidade, como vi hoje. (...) Silvia Ramos — Rio de Janeiro.
Voto nulo
Voto nulo também é democracia, conforme ensina o próprio TSE. O eleitor tem
o direito de recusar candidatos que não
merecem sua confiança. Que outra maneira haverá para que o eleitorado descontente manifeste seu desacordo com as opçòes que lhe restam? (...) Boanerges de
Castro — Rio de Janeiro.
Prefeitinhos
A estrondosa vitória dos "prefeitinhos" nas eleições para vereador no Rio
(JB 7 10 96). nada mais foi do que uma
resposta da população contra a política
populista de outros governos que permitiram a invasão do espaço público, deteriorando a qualidade de vida. Os "prefeitinhos" que combateram sistematicamente
as invasões de áreas públicas, principalmente na Barra da Tijuca. receberam o
aval da maioria silenciosa. Elias Nogueira
Saade — Belo Horizonte.
W'

Voto

Instintivo

que dispensa desperdício de
teoria é a amostra espontânea da tenEvidência
déncia distrital manifestada pelo eleitor. Na
hora de escolher seu representante na Cámara municipal, o cidadão preferiu alguém
relacionado com sua vida diária, vinculado
á administração da cidade em que vive e
paga impostos. No Rio. em especial, subprefeitos identificados com a comunidade (e
que se candidataram) confirmaram o apelo
da administração sobre o eleitor. Foi o despertar eleitoral do sentimento de comunidade. o próprio bairro, em cidade de dimensão
metropolitana, pois nas pequenas cidades já
existe.
Foram vários casos de vereadores e prefeitos eleitos pelos moradores do mesmo
bairro ou da mesma região Demonstrou-se
que o voto distrital é instintivo, pelo conhecimento pessoal que consolida o vinculo
entre eleitores e eleitos. Pela circunstância
de ter sido eleição municipal solteira, a caracteristica destacou espontaneamente que
o voto tende a assumir sentido paroquial. O
sistema distrital de votação vem reassumindo o prestigio que conheceu no passado.
O advento do voto proporcional foi

adotado em nome da valorização eleitoral
das idéias. A desvinculação entre o candidato e o meio de onde proveio pareceu evoluçâo. mas. com o tempo, deixou de corresponder á teoria. Por ser critério abstrato,
sem raiz social ou física, afrouxou os laços
entre eleito e eleitores. O distanciamento
gerou o sentimento de orfandade política,
mais perceptível pelo excesso de partidos
que não passam de legendas para atender ao
registro eleitoral.
A demonstração de que o espirito distrital reflete a realidade social tem valor de
com icçâo espontânea quando o pais se prepara para a reforma política cujo foco principal será o sistema eleitoral misto, sobre o
qual converge a divergência expressa entre
voto distrital e sistema proporcional. O
acordo tácito consagra o modelo alemão,
que se ajusta á necessidade de aumentar a
representatividade sem o sentido excludente
das tendências políticas destituídas de peso
social.
Agora é passar da teoria â prática e
botar na ordem do dia a reforma eleitoral.
Afinal, com eleitorado numeroso e ávido de
exercer o voto. legitimidade e autenticidade
chegam em boa hora histórica.

Flanelinhas
Quando se implantou o estacionamento pago cm áreas públicas do Rio. pensou-se no fim da nova classe de bandidos,
os flanelinhas. Mas o que se viu foi a
proliferação deles, extorquindo sob constrangimento ou ameaças, mesmo nos setores supostamente controlados. Basta tentar estacionar em qualquer canto da
cidade que logo surge das sombras algum
deliqüente. É preciso acabar com essa extorsão. consentida pela omissão das autoridades (...) e também pelos cidadãos que
pagam impostos, pagam estacionamento
em áreas públicas, e pagam a chantagem.
(...) Fulvio Vieira Fonseca — Rio de Janeiro.

Internet
Acessei na Internet a liome-page do
ex-presidente Fernando Collor e fiquei
pasmo. Quem escreveu aquilo merecia um
prêmio por aquela obra de ficção, ou então uma camisa-de-força. Ali se lê a história de um jovem político adorado por seu
povo e que estava mudando o pais que
o elegeu presidente até que foi vitima de
"perpetrado
golpe
por uma minoria intransigente que queria o retrocesso". (...)
Tem-se a impressão de estar lendo a
biografia do presidente John Kennedy.
Essa honw-page só não faz referência a PC
Farias ou outros "detalhes" do governo
Collor. (...) É um pena que até para isso
estejam usando a Internet. Daniel Rogério
Machado de Ávila — Porto Alegre.
Telerj
No dia 19 9, meu telefone ficou mudo.
No mesmo dia. a Telerj realizou um
conserto na rede telefônica em minha rua.
Comuniquei o fato e solicitei o conserto
por telefone no dia 21 9. Deram-me um
"no
máximo" 48 horas. Findo
prazo de
este prazo tornei a telefonar e deram novo
"no
máximo" 24 horas.
prazo, agora de
Desde então, venho telefonando diariamente para a Telerj e o prazo é sempre
renovado para mais 24 horas. Em 2/10
minha mulher foi ao posto da rua Aníbal
Porto, em Irajá, e a funcionária (...) disse
que havia um defeito no cabo e deveriamos ter paciência até porque muitas pessoas estavam na mesma situação. Realmente, ficar sem telefone por 456 horas
(até o dia 9/10). só com muita paciência.
(...) F.urides Bezerra de Menezes — Rio de
Janeiro.
Moedas
(...) Desde julho de 1994, vejo anúncios
na mídia sobre o lançamento de um
conjunto novo de moedas. Entretanto, decorridos mais de dois anos. percebemos
que o Banco Central, na verdade, não
dispõe até agora sequer dos desenhos.
Enquanto isso. ninguém explica direito
a razão por que a Casa da Moeda, coin
seus 300 anos de suposta experiência, produziu para o Real moedas tão grosseiras,
com tamanhos e desenhos parecidos, dificeis de distinguir e fáceis de falsificar. O
pior é que. tendo faltado inteligência na
criação das atuais moedas, parece estar
sobrando engenhosidade na invenção,
agora, de uma falsa interatividade. A alardeada consulta popular talvez não passe
de uma cortina de fumaça para ganhar
mais tempo, escapar á responsabilidade e
acabar dando a impressão de que é o povo
que está aprovando a instalação de uma
nova fábrica para novas moedas (...). ao
custo inicial de USS 10 milhões, dentro
de um processo que poderá custar dezenas
de vezes essa mesma cifra (JB de 2/10).
(...) Manfredo Lohmann — Rio de Janeiro.
Correção
Na edição dc ontem, o quadro Votos Espalhados. da reportagem Carioca antecipa voto distrital,
refere-se aos vereadores que tiveram votação concentrada. Já o quadro Votos Concentrados referese aos vereadores que tiveram votação espalhada.
¦ ¦ ¦
A estréia da peça Blackout. marcada para hoje.
ás 21h. no Teatro Villa-Lobov. foi adiada para
sábado, no mesmo horário.
Cartas para esta seção Av. Brasil. SOO. 6* andar.
CEP 20949-900 Rio de Janeiro. RJ. FAX-021-S60-3349
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 prévia
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Opinião

0 QUE ELES DIZEM
"O
que mais me
choca é que não só

ERISSII
VERÍSSIMO

aconteceu mas durou

Fernando
•
Henrique I jmHi
"Não
me sinto no
imperativo de
manifestar apoio
pessoal ou político
aos candidatos em
disputa."
(Fernando Henrique Cardoso, sobre o 2*
turno em Sáo Paulo. Anteontem, no «!¦)
"A
neutralidade é
uma posição
covarde."
(Sérgio Cabral Filho, —candidato dea preMo
FM —
do Rio polo PSDB partido
•obre o 2* turno na cidade. Ontem, no
Globo)
"Pode-se
intuir desde
Paulo II
João
já que
é um patrimônio da
humanidade."
(Joaquin Navarro-Valte. porta-voz do Vatv
cano. sobre as dezenas de mensagens de
pronto restabelecimento recebidas pelo
papa após sua cirirgia. Ontem, na Foiha tie
S Pauto I

tanto tempo."
(Wlliam Petry. wcretirio de Defesa dos
EUA. sobre o treinamento antiQuerrilha
ministrado a militares latino-americanos
durante os anos 70. Onterr.. no JB)
"Fomos

vítimas de

uma das fraudes mais
espetaculares da
década."
IStuan Higgins. editor do tablóide inglês
The Sun. que puWicou ontem fotos de uma
sósia que se te; passar pela princesa Diana em cenas intimas. Ontem, no JS)
"Vou

dar um tempo

de escola de samba.
Estou cansado disso
tudo.
(Martmho da Vila. compositor, sobre a
desclassificação de seu samba como concorrente a samba-enredo da Vila Isabel no
prômmo carnaval Ontem, no JS)

WANDERLEY G.

Outro

escandalo

stá para sair outro livro além do que trata da vida
da duquesa Sarah Ferguson que aumentará ainda
|j
W\
mais os problemas da família real britânica. Os
I 1 tablóides de Londres brigam pelo direito de reproduzir trechos do livro de sir Nigel Handy, recém-aposentado do cargo de Royal Bedfellow (numa tradução livre,
Companheiro de Cama Real), que exerceu durante os
últimos 50 anos. Cabe ao Royal Bedfellow assessorar a
família real no cumprimento dos seus deveres sexuais. Ele
acompanhou a atual rainha e o marido na lua-de-mel e
nas dezessete vezes em que Philip visitou Elizabeth em seu
Philip ia só
quarto depois disto, a não ser, claro, quando
à rainha
serviços
pedir uma revista emprestada. Seus
foram requisitados pela última vez, com urgência, há dez
anos, mais foi um rebate falso, Philip tinha errado de
o Royal Bedfellow foi desigporta. Em disponibilidade,
nado para orientar Charles e Diana depois do casamento
do príncipe herdeiro e esteve com eles desde a primeira
noite. Sua função era a de esclarecer dúvidas sobre etifere a tradição e ainda
queta, o que pode ser feito e o que

dar sugestões baseadas na rica experiência histórica da
"Queen
monarquia, como a Variação Henrique VIII e a
Victoria Hop". Cabe a ele também preparar o ambiente,
cobrir o abajur com o lenço vermelho, lamber atrás da
orelha, etc. Durante o ato propriamente dito, no entanto,
ele deve manter-se discretamente ao lado da cama. perfilado e só falando o protocolar. .Não pode intervir nem
que a cama caia. Nem em caso de guerra. Uma risada ou
"Uau!"
fora de hora podem custar-lhe o cargo. Na
um
Idade Média lhe custariam a cabeça. Sir Nigel, sabe-se
agora, usava este tempo para tomar notas.
Entre as revelações de Sir Nigel, cujo livro já sai com
uma tiragem de 12 milhões de exemplares vendidos e lhe
proporcionará uma renda suplementar com o endosso de
acessórios sexuais supostamente usados no palacio, como
tamboretes e pomadas mentoladas, está a de que o principe Philip dorme só com uma camiseta (curiosamente, do
Bangu), mas o que está revoltando os conservadores é a
confissão de Sir Nigel que, na noite de núpcias de Andrevv
e Fergie, foi obrigado a interromper o príncipe em meio
ao ato, para avisar que a duquesa estava dormindo. Esta
quebra de um protocolo milenar suplanta tudo o que ja
apareceu em matéria de escândalo até agora e pode.
mesmo, levar â execução do ex-Royal Bedfellow.
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Autocrítica
"TV

o ritualistico estágio de passagem pela militância no
I J velho "partidão" restou-me, ranço ou herança, a mania
da autocrítica. Espécie de avassaladora pulsão cm busca da
autenticidade capaz de operar o corte epistemológico que
precipitasse a negação dialética de nossos preconceitos pequeno-burgueses. Quantas frases parecem tão claras, no presente,
e insensaquanto a última, magnífico exemplo de obscuridade
com
corte
o
de
cicatrizado
depois
que dialéticatez? Enfim,
mente extrai amidalas e alguns preconceitos, uma autocrítica
na ativa.
pós-juvenil não perturba as serenas pulsões ainda
Achei razoável a posição da direção nacional do PT ao
sugerir uma coalizão com o PDT na eleição para prefeito no
Rio de Janeiro e bastante remota a hipótese de que a coalizão
não chegasse ao segundo turno com Miro Teixeira na cabeça
da chapa. Na polarização do segundo turno a notória eficácia
da militância petista poderia compensar c superar a unidade
conservadora. Erro crasso de avaliação. Nunca discursei ou
escrevi sobre a matéria, mas durante algum tempo supus que
a proposta da direção era apropriada c que a seção regional
do PF errava na estratégia, assim como o PSDB também se
encaminhava para escolha equivocada.
Aceite-se que os resultados da eleição conduziram a um
segundo turno redundante, sem graça. Sabe-se lá o que sairá
das urnas em 15 de novembro, mas reanaliso o erro do PT
nacional. Creio que a direção equivocou-se na composição,
não na necessidade da aliança. Seria ousado assegurar a
possibilidade de que o PDT aceitasse o papd de coadjuvante,
e por certo Miro Teixeira o recusaria. Acaso desfavorável c
fatal. Conforme os números, seria difícil chegar sem coalizão
ao segundo turno, exceto se o candidato de César Maia não
passasse de outro de seus factóides.
Acredita-se que o atual prefeito de fato não esperava
conquistar muito mais do que 15% dos votos, o que já o
promoveria junto ao PFL nacional. Admita-se que mais uma
semana de campanha c Chico Alencar conseguira a segunda
posição. Nada disso elimina o episódio de que o eleitorado
transformou uma tentativa de truque (Conde) em efetivo
acontecimento politico-eleitoral. Tenho dúvidas sobre a inelinação da resposta do eleitorado se César Maia, não Conde,
fosse candidato á reeleição. Seu estilo, copiado e radicalizado
por Sérgio Motta, lembraria ao eleitor a genealogia do PFL e
sua virulência originária. Já o Conde é pacifico e não hesita
cm internar-se com medo de distúrbios gastroenterológicos.
Equivoquei-me ao não refletir com cuidado sobre as implicações da crucial experiência do tombo da inflação e continua
queda por mais de dois anos. A inflação desapareceu do
cotidiano da população com renda de até dois salários
mínimos c só atinge itens de consumo das camadas sociais que
I
ainda se consideram, e estão, no
Os resultados da
lucro. Reduzindo o impacto desse
eieiçio conduziram a
grande divisor de águas eleitorais
(o outro são os impostos não rcum 2° turno
gistrados pelos eleitores), como
redundante, sem graça
identificar o inimigo?
Percebi a extensão de minha
da professora Sandra
intervenções
a
negligência assistindo
na
televisão.
Claro
Cavalcanti em debate
que muitos analistas
devem ter-se dado conta a tempo do ineditismo do embate
eleitoral. Eu. não. Li que o real teria eleito o presidente da
República e esgotara ai sua eficácia. Possível, mas terá igualmente arrastado para o olvido a referência inflacionária.
Tendo aprendido a lição. mas. com todo o respeito, pouco
tendo politicamente cm comum com a professora, imagino
que seja crucial para outras correntes políticas inventar simbolos de identidade nítidos o bastante para a diferenciação
"nós" e "eles".
democrática
Contra a tradição do velho PC. agora cada um dita os
limites de sua au/ocritica. Encerro, com prazer, admitindo que
as vinhetas da Justiça Eleitoral não provocaram estragos
significativos. Felizmente, a inauguração do sistema foi, para
uma inauguração, muito bem-succdida. Atenção, porém. O
mérito cabe ao eleitorado, pois que as vinhetas eram soporiferas, lá isso eram. Continuo sustentando a tese de que quem
deve ensinar a votar são os partidos e candidatos. E a
propaganda de boca de uma. naturalmente.
• Oenttsta político ptotesvx do ljoe»i

governo FHC tem mostrado muita
competência no controle da inflação,
um grande problema brasileiro. Porém, por
não ter feito os ajustes necessários ao Plano
Real, os brasileiros vivem uma grande crise
de desemprego. Nossa esperança é a de que,
com a regulamentação das mudanças constitucionais, o Brasil atraia muitos investimentos em setores como petróleo, comunicações e outros.
Depois de toda a nossa luta para fazer as
alterações na Constituição, necessariamente
difíceis, os brasileiros aguardam, com ansiedade, estas regulamentações. Eis que surge
a primeira proposta importante: a lei do
petróleo. Será que a aprovação do projeto
do governo vai realmente atrair investidores
e empregos?
Infelizmente, a proposta que chegou ao
Congresso é fraca. O projeto de lei do
governo, que dispõe sobre as atividades
econômicas relativas ao monopólio do petróleo e cria a Agência Nacional de Petróleo
(ANP), não irá atrair capital estrangeiro no
volume necessário para chegarmos á autosuficiência na virada do milênio. O projeto
tem tantas falhas que, para comentá-las
todas, seriam necessários vários artigos. Vamos analisar aqui apenas um ponto importante: a proposta de criação da ANP.
Pelo projeto, ela será uma autarquia vinculada ao Ministério das Minas e Energia,
dirigida por um diretor-geral, um diretorgeral adjunto e um procurador-geral, indi-
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cados pelo titular da Pasta e nomeados pelo
presidente da República. Seriam eles os
indicados pelo ministro e nomeados pelo
presidente, os responsáveis pela regulação, a
contratação e fiscalização das atividades
econômicas relacionadas com o monopólio
da União sobre o petróleo, um setor que
gira bilhões de dólares por ano e que influi,
diretamente, em todos os outros setores
econômicos do pais.
Da forma como está sendo proposta, a
ANP não passaria de uma mudança de
sigla do atual Departamento Nacional de
Combustível, que atende pela abreviatura
DNC. E o DNC já mostrou suas deficiéncias, justamente por estar vinculado a interesses políticos conjunturais.
Para atrair investidores, que aplicariam
capitais de longo prazo no Brasil, esta agência tem de ser independente. Os investidores
— a palavra-chave é conprecisam confiar
— que esta agência será competente e
Jlança
justa, e não vá se curvar a interesses politicos de curto prazo. Seus diretores deveriam
ser indicados pelo presidente e referendados
pelo Congresso, com mandatos fixos, que
lhes dariam condições de resistir a pressões
políticas.
Somente uma ANP independente poderá
desempenhar eficientemente suas funções,
que abrangerão todas as atividades de avaliação das necessidades nacionais e o seu
atendimento; a colaboração do Plano Nacional de Refino e o Programa Nacional de
Abastecimento, incluindo a definição de estoques estratégicos; a promoção de estudos

interessa

/'X South Centre — uma organização
não governamental dos paises em
desenvolvimento presidida pelo Dr. Ju—
lius K. Nyerere, sediada em Genebra
distribuiu recentemente aos estadosmembros, entre os quais o Brasil, uma
nota sobre as propostas elaboradas pelos
paises industrializados sobre o estabelecimento de um regime global de liberalização do investimento direto estrangeiro.
A intenção destes paises é a de que a
discussão desta matéria seja incluída na
agenda da próxima Reunião Ministerial
da OMC (Organização Mundial de Comércio), que terá lugar em Singapura, em
dezembro do corrente ano. O acordo
multilateral correspondente, de ser aprovado, colocaria substanciais obrigações
aos paises em desenvolvimento rcceptores de investimentos diretos externos envolvendo normas obrigatórias e a imposiçào de sanções, inclusive sanções
cruzadas entre comércio e investimento.
A iniciativa de estabelecimento de um
regime global de desregulação do investimento direto estrangeiro, que remova as
restrições existentes, assegure igualdade
de tratamento ao investimento externo e
doméstico, fixe regras universais de tributação. remessa de lucros, administração de pessoal etc. é apresentada como
resposta a objetivos comuns dos paises
industrializados e em desenvolvimento
que beneficiaria a economia mundial e
levaria a uma mais eficiente alocação e
utilização dos recursos. Na prática, no
entanto, o conteúdo das propostas reflete os interesses das economias mais
avançadas e das grandes corporações:
estende consideravelmente os direitos
dos investidores, circunscreve significativãmente a soberania econômica e politica dos paises em desenvolvimento e omi-

empregos

a

visando à delimitação de blocos nas bacias
sedimentares; a elaboração de editais e lieitações para concessão da exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás;
e a autorização para refino e processamento. importação, exportação e transporte de
combustíveis. Somente uma ANP independente atrairá capitais de longo prazo, criando milhares de empregos.
O projeto do governo prevê também que
a ANP se instale em Brasília. Por que
Brasília e não Rio? O Rio tem uma série de
vantagens. A Petrobrás está no Rio. as
principais jazidas do pais estão no Estado
do Rio e as sedes das maiores empresas do
setor também estão no Rio. Brasília já sofre
os males da hipertrofia urbana, enquanto o
Rio de Janeiro foi esvaziado pela mudança
da capital.
Só há uma explicação para o governo ter
enviado ao Congresso um projeto tão ruim,
depois da vitória histórica da flexibilização
do monopólio, para a qual dei minha modesta colaboração como relator da matéria,
no ano passado. O governo federal padece
da sbuirome </" lobby corponitivi.sin, que
bate de frente contra a própria diretriz de
desenvolvimento e liberdade econômica traçada pelo presidente Fernando Henrique.
Que ninguém se engane: a atração de
capitais e a conseqüente geração de empregos só ocorrerão se existirem condições justas e regras estáveis para o investidor.
' Deputodo fodoral (PFL/RJ)

liberalização?

te qualquer referência aos deveres e
obrigações dos poderosos investidores
externos. Neste sentido, a aprovação das
propostas em questão institucionalizaria,
de fato, uma situação de extremo desequilibrio nas relações Norte-Sul.
Uma das principais conseqüências da
eventual adoção de um acordo global
nesta esfera, nos termos em que este está
sendo proposto pelos paises industrializados, é a eliminação da possibilidade de
seletividade por parte dos paises receptores. A contribuição ou os efeitos do investimento direto estrangeiro vis-a-vis o
crescimento econômico, o progresso tecnológico e as prioridades nacionais variam de caso a caso. A experiência internacional indica que os paises que
atuaram seletivamente frente ao investimento externo, integrando sua contribuição no marco de uma estratégia de
desenvolvimento industrial, tiveram êxito, como foi o caso do Japão e da Coréia.
A impossibilidade de escolha, além das
distorções na estrutura da produção e do
mercado que podem advir do poder de
monopólio das grandes corporações
transnacionais, elimina esta opção, reforçando a determinação externa sobre o
padrão de inversão e crescimento das
economias em desenvolvimento.
Os argumentos de que a desregulação
facilitaria a difusão do progresso tecnológico e evitaria a competição entre paises receptores têm uma validez relativa:
em primeiro lugar, o investimento direto
não é o único mecanismo de importação
de tecnologia nem vai associado, em todos os casos, á incorporação de nova
tecnologia; em segundo lugar, a competição entre paises pode ser mais bem equacionada através de acordos entre os próprios receptores, em função de interesses
específicos comuns ou no marco de pro-

cessos de integração econômica. Nao ha
evidências de que um regime global alteraria as condições de atratividade de cada pais e modificaria o atual padrão
altamente desigual de concentração dos
fluxos de investimento direto externo.
"nossas" reforParte importante das
mas — já aprovadas pelo rolo compressor da maioria governamental (sem regulamentação apropriada) e outras
medidas em processo de negociação, como a privatização da infra-estrutura
energética e de transporte, a abertura do
sistema financeiro, a venda da Vale do
Rio Doce. etc. — corresponde, na prática, á antecipação de objetivos da proposta de estabelecimento do sistema global
de liberalização do investimento externo.
"grande capital nacioO que sobra do
nal", no entanto, parece estar reagindo
defensivamente (mais vale tarde do que
nunca) e tentando conglomerar-se para
participar pesadamente da privatização
de alguns setores básicos de infra-estru"famosa
tura dos quais dependem a
dos seus
produtividade e competitividade
insumos básicos ou a sua sobrevivência
como grandes empresas.
Não deixa de ser interessante ver a
criação de um gigante, a V.B.C. Energia,
com participação de duas empresas e um
banco de maior peso nos respectivos setores, e a mudança recente de linguagem
de um dos expoentes da industrialização
Morais.
brasileira, Antônio Ermirio de "interes"paixões" e os
Afinal, entre as
ses", os últimos, como é natural na história do capitalismo (dependente ou
não), parecem prevalecer. Vamos ver se a
nossa diplomacia em Genebra não fica
atrás, nas duras negociações que nos esperam na defesa do interesse nacional.
• Deputada federai (PT-BJ)
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mI /O demais grupos, esse percentual
éde 11%.
pessoas requisitaram cidadania
americana em 1995, quase o
dobro dos pedidos arquivados
em 1994.
em cada grupo de 10 latinos dispunham
de seguro-saude entre 1990 e 1992,
contra uma relação de 8 para 10 entre
os não latinos.
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— Criação de uma junta civil
para supervisionar a policia.
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i Cientista russo
faz greve de fome
por mais verbas
RODRIGO I I RSANDl:/.
El Pais
'
í OSCOU — É um fato inéy
.VI dito: um membro da Aca. emia de Ciências da Rússia declarou-se cm greve de tome. Viadimir Strajov. de 63 anos. diretor
do Instituto de Física da Terra,
protesta contra a catastrófica siinação em que se encontra a ciéncia russa. Outro cientista e conheeido inventor. Igor Naumenko,
somou-se á greve.
"A
política aplicada pelo governo russo desde 1992 com respeito á ciência a destruiu profundamente". acusa o acadêmico
Strajov. E agora, a não aplicação
á ciência no
das verbas destinadas "colocou
na
orçamento de 1996
e
irreversível
total
a
do
dia
ordem
liquidação da ciência russa e da
Academia de Ciências".
"não compreende
O governo
nem o papel nem a importância
da ciência no mundo moderno",
queixa-se Strajov. que concedeu
esta entrevista no Instituto de Fi-
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sica da Terra. Ali ele instalou uma
"Durmo aqui
cama dobrável.
para que não digam depois que vou
comer em casa durante a noite",
explicou o diretor do Instituto,
que realiza pesquisas sobre a estrutura da Terra e Sismologia. No
principio dos anos 70, a Rússia
produzia 20% das publicações
cientificas do inundo. Hoje. produ/ menos de 5%. A agonia da
ciência se reflete nos miseráveis
salários dos especialistas. Muitos
empregados do Instituto de Strajov recebem cerca de 47 dólares
mensais, e o salário máximo que
pode ganhar um cientista sem eargo administrativo é o equivalente
a I1S dólares.
Isto, por sua vez. leva a uma
"degradação
moral", alegou o
"já
que a maioria dos
grevista,
especialistas! embora ganhe o salá rio, não trabalha e busca outros
empregos para poder alimentar
sua família". O que pede Strajov
não é muito: que seja cumprido o
orçamento de 1996 e que no orçamento de 1997 seja cumprida a
Lei da Ciência, que dá â área 4%
dos gastos orçamentários.
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social,

o

inimigo
Bariloche. Argentina — 7/10/96 — AP

questão
BARILOCHF.. ARGENTINA —
A democracia é a melhor arma
para consolidar a segurança do
hemisfério e. hoje. os inimigos são
"o crescente desemprego, a marE^9pfii
ginalidade de amplos setores da
o
terpopulação, o narcotráfico,
- --I
|
'• •
rorismo e o crime organizado."
"a violação
¦Hxj;
RtSSfflf M/
^—
Outra séria ameaça é
dos direitos humanos, nela incluiN
ai;aW
wMM/i
da a discriminação ética, religiosa
e política."
i.-"
Sete anos depois da queda do
Tr
Muro de Berlim e quase 20 anos
após a eleição do democrata
Jimmy Carter. a Doutrina de Segurança Nacional foi definitivamente sepultada ás margens do
lago Nahuel Huapi. em Bariloche,
na Argentina, pela 2J reunião dos
''"vl *»« Sy!--±*.
'
.iv,j%
j ?'¦vBlv^
•'
chefes de defesa das Américas. No
documento conjunto assinado ao
I
término do encontro de três dias.
as Forças Armadas do hemisfério
comprometem-se com o sistema
democrático e com a criação de
médias de confiança mútua, para
evitar uma corrida armamentista
na região.
Perrv presenciou exercwkMniliUi^iíü^vsmou ivi desastre ecàlôgico
Trinômio — Cooperação,
transparência e intercâmbio de informações foram o trinômio mais
Trutas, as vítimas
ouvido nos três dias do encontro,
Argentina. Jorge Dominguez. e
BARILOCHE. ARGENTINA —
quando se tratava do aprofundaos demais representantes de 30
mento dos processos de integraEm boa hora os chefes de defesa
ção econômica, política e social
paises na 2* reunião de chefes de
das Américas marcaram para
redefesa das Américas foram tesdo hemisfério. Entretanto, os
1997 uma reunião extraordináda
Amétemunhas involuntárias da mapresentantes de 32 paises
ria em San Antonio, no estado
connão
Caribe
rica Latina e do
tança de milhares de trutas, vitiamericano do Texas, com o tecoum
identificar
seguiram
mas de um exercício militar para
papel
ma 05 militares e o meio ambiende
apesar
militares,
os
mum para
desalojar o inimigo através da
te. O objetivo, segundo comunilerem trocado idéias sobre o que
detonação de explosivos.
cado, é encontrar mecanismos
"papéis secundachamaram de
Ontem, o riacho Gutiérrez.
para que as Forças Armadas do
rios" e a participação de militares
continente se envolvam ativaque desemboca no Lago Nahuel
mente na preservação-dos ecoslatino-americanos nas forças de
Huapi. no meio de uma reserva
tivesse
a
reunião
Se
de
sistemas.
Unidas.
já
proteção ambiental em Baripaz das Nações
amanheceu coalhado de
talvez
o
desastre
se
realizado,
loche.
Concordaram porém que os
Barimortas
semana
em
esta
verificado
trutas
pelas detonações.
novos flagelos que ameaçam a retivesse
não
Argentina,
loche. na
"não devem necessariamente
Os ecologistas locais bem que
giào
acontecido.
protestaram, mas nada mais póser enfrentados sob uma perspecde
o
secretário
de ser feito a não ser recolher os
Na terça-feira,
tiva militar" e que haverá um norestos mortais dos peixes e creDefesa americano. William
vo encontro em Cartagena. na
má-los.
Perrv. e o ministro da Defesa da
Colômbia, dentro de dois anos.

corrupção

?

MARCIA C ARMO
Correspondente
BUENOS AIRES — No dia eln
que seu ex-cunhado. Emir Yoma. foi apontado como suspeiio
no escândalo da venda ilegal fle
armas para o Equador, ocorrida
ano passado, o presidente Carlos Menem fez um pronuncfcimento â nação condenando^,"osa
corrupção, a falta de ética e
maus costumes. Administrando
os piores índices de popularidíide em sete anos de mandato.
Menem foi informado, na semuna passada, que além do desemprego, a corrupção é um tema
que arranha a imagem do seu
governo. Para os eleitores, aqui
se faz muito pouco ou quase
nada para combater as Iraudes.
A comprovação, no fim de
semana, de que funcionários da
alfândega vendiam produtos deirônicos para as principais redes
de supermercados do pais acelerou a idéia de Menem, cofliio
confirmaram assessores da Cása
Rosada, de falar à nação sobre o
"Vamos
tema.
pedir cadeia para
todos os envolvidos nesta Iraude", disse. Agora, semelhanteio
sistema brasileiro, a fiscalização
nas fronteiras estará a cargo jpa
Direção Geral Impositiva
(DGI). equivalente â Receita Pederal. O objetivo é político, rijas
também financeiro. Com isto.
informou o novo titular do orgão Carlos Silvani. ex-funcioõário do Fundo Monetário ln^èrnacional (FMI), pretende-se iumentar a arrecadação e tentar
diminuir o trânsito dos negóáos
ilegais, inclusive de Paso de los
Libres, na fronteira com o Rio
Grande do Sul.
A sonegação, acreditam os
governistas. é a principal rtsponsàvel pelo déficit fiscal. Que.
aliás, até setembro atingiu, segundo técnicos do governo, a
marca dos USS 4 bilhões. Um
sinal vermelho, apesar das análises otimistas dos economistas
com a reativaçao da economia,
já que ao FMI foi prometido pm
déficit de no máximo USS 5 biIhões até o fim do ano.
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Êxito da cirurgia leva equipe médica a

suspender divulgação de novos boletins
médicos que o operaram, e foi
PERU EGURBIDE
visto um momento pelos jornalisEl Pais
tas que montam guarda no jarROMA — João Paulo II deu
dim. junto à janela do apartamenontem os primeiros passos pelo
to.
apartamento que ocupa na PoliO primeiro discurso de João
clinica Gemelli e deixou a alirn.cnII posterior à operação chePaulo
tação por sonda para tomar os
hoje
aos fiéis através do segará
opeprimeiros líquidos depois da
de
Estado, cardeal Ângecretário
subfoi
a
de
apendicitc que
ração
Sodano.
lo
que o lerá em Roma
metido na véspera. Um breve codc 400 cristãos, hecerca
para
municado médico informou que
budistas,
breus,
muçulmanos,
os exames confirmaram a ausênseguidores
dc outras
c
hinduístas
cia de qualquer tumor no intestiComunireunidos
religiões
pela
noticias
Estas
no do paciente.
dade de Santo Egidio para ceiemostram que a recuperação do
brar o décimo aniversário da Jorpontífice se processa satisfatóriamente, tanto que os médicos innada Mundial de Oração pela
formaram que até sexta-feira nào
Paz. Quase todos estiveram ondarão mais noticias sobre a évolutem no hospital, onde re/aram pcçào da fase pós-operatória, Sela pronta recuperação de João
gundo o comunicado de ontem,
Paulo II.
João Paulo II nào tem febre nem
"Todos nós estamos
pedindo a
dores, e dormiu algumas horas.
Deus que ele se restabeleça", disse
"Ele está muito bem", disse o
René Samuel Sirat. grào-rabino
anestesiologista da equipe que o
"Na
França. O mesmo desejo foi
da
operou, Corrado Manni.
expressado por milhares de cátòliverdade, foi uma operação simcos do mundo inteiro, por cartas e
pies", acrescentou Luigi Ortona.
o infectologista que cuida de ver
telegramas,
se o citomegajovirus contraído
0 Com fotografia do cardeal
pelo pontífice durante as transfusòes a que foi submetido depois
brasileiro Dom Lucas Moreira Nedo atentado de 1981 nào sc vale
ves na capa. a revista Avvenimenti,
da debilidade do inerente ao pósde Roma, o cita, juntamente com os
operatório para se manifestar.
cardeais Krancis Arin/e. da NigéNo hospital, o papa ocupa um
ria, e Jaime Lachica Sin, das Filiapartamento de de/ peças, incluipinas, como fortes candidatos ao
da uma capela, na qual fez orapapado em um futuro conclame, no
caso de o sucessor de Joio Paulo II
ções. Ele é permanentemente
acompanhado por seu secretário
nâo ser europeu. Segundo a revista,
Dom Lucas "é um conservador com
pessoal. Stanislaw Dziwisz. que
dorme cm um dos quartos. Ongrande capacidade pastoral e apreciado pela Cúria".
tem. o pontífice conversou com os

^b :WS&wM|

jijiiF>viw; Iff^

John Major escapou. Habitualmente
britdntcoJonn
? Do vale-tudo prè-eleitoral
pre-eleitoral nem o primeiro-ministro britânico
Conservador. Tudo para exibir
de
seu
Partido
na
convenção
flèugmâtico, ele tirou o paletó e contou piadas
uma imagem jovem c ganhar uns votinlws mais nas eleições que. todas as pesquisas indicam. serão vencidos
pelo Partido Trabalhista no ano que vem
Terremoto
em Chipre
e no Egito
Um forte tremor dc terra
que atingiu ontem a
região leste do
Mediterrâneo matou duas
pessoas, feriu 20 c fez
centenas dc turistas
apavorados abandonarem
os hotéis. No Hgito. o
abalo aconteceu às 15h 15
(hora local), atingindo 6
graus na escala Richter.
Em Chipre, a intensidade
foi entre (\2 c 6.5 graus. O
terremoto também foi
sentido em Israel, no
Libano, Síria c Turquia.
Segundo o Scr\ ico
Geológico do Chipre.
hou\e mais de 100
choques secundários,
medindo entre 3.5 c 5.5
graus. Fm 12 dc outubro
de 1992. um abalo sisnnco
matou mais 500 pessoas
no F.gito •

de

Problema
paralisa

Hebron

negociações

Com a intransigência de Israel em resolver o problema da
desocupação militar de Hebron. permanecem estancadas as conversaçòcs de pa/ com os palestinos, que m: desenvolvem sob ,i
mediação do enviado do governo americano Dcnnis Ross. Israel,
que de acordo com os acordos de ampliação da autonomia
palestina deveria ter retirado suas tropas de Hebron até fins de
março, só aceita fa/er isso com a condição dc seus soldados
permanecerem nas colinas que dominam os bolsòes onde vivem
ecrca os 450 colonos judeus em meio a 120 mil cidadãos palcstinos. Ontem, o chefe da equipe negociadora palestina. Saeh
Erakat. sugeriu a remoção dos judeus para Kiriat Arbat. uma
colônia fora do centro da cidade. Os palestinos tinham proposto
também a criação, cm Hebron, dc uma força internacional
desarmada e a criação de patrulhas mistas
Concorrente conta como foi
feito vídeo forjado de Diana
O tablóide Daily Slirror contou ontem os bastidores da ftirrífg
(noticia falsa) do concorrente The Sun. que comprou um viileo
forjado da princesa Diana c de seu evamante capitão James
Hesvitt. Os dois dubles foram contratados para o que seria o
piloto de uma série de TV. A filmagem durou quatro horas c a
càmcra ficou do lado dc fora. para dar a impressão de que o
video foi feito por um amador. A fita foi vendida a Tlw Sun por
um falso advogado americano que di/ia representar a firma de
segurança na qual trabalharia o cinegrafistá.
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Dole chama
Bill Clinton
de Bozo
O candidato do Partido
Republicano a Presidência
dos Estados Unidos, Boh
Dole. comparou o
presidente Bill Clinton ao
Bozo, o mais conhecido
palhaço da televisão
americana Depois, o
porta-voz da Campanha
de Dole. Nelson Warfeld.
negou que isto fizesse
parte de uma estratégia
destinada a melhorar sua
posição nas pesquisas
eleitorais. Para a Casa
Branca, isto e apenas
mostra do desespero do
Candidato republicano
Na pesquisa diária da
rede de televisão CNN e
do jornal l S I f'otl<n .
Clinton estava ontem 22
pontos à frente de Dole.
vantagem considerada
recorde histórico faltando
26 dias para a eleição.

Fiesta

1.0.

Muito

11.090*00 em

etó

J ^

Casa

de

Raul

Salinas

tinha ossada
CIDADE DO MÉXICO — A polícia mexicana encontrou ontem
uma ossada humana enterrada
numa fazenda de Raúl Salinas,
irmão do ex-presidente mexicano
Carlos Salinas de Gortari. Nas
escavações, os policiais procuravam o cadáver do deputado Manuel Muiloz Rocha, que suposta¦mente teria planejado — a mando
de Raúl Salinas — o atentado
contra José Francisco Massieu.
secretàrio-geral do governista
Partido Revolucionário Institucional, morto em 1994.
As buscas foram feitas tendo
por base denúncias anônimas sobre o paradeiro de Munoz Rocha
— desaparecido desde o assassinato de Massieu. A ossada pode
incriminar Raúl Salinas, preso
desde o ano passado, acusado de
participarão complò para matar
Massieu e de ter amealhado miIhòes de dólares ilícitos durante o
governo do irmão.
O governo do México e o
Exército Zapatista de Libertação
Nacional (ÈZ.LN) continuaram
ontem as negociações para permi;
lir aos lideres zapatistas que deixem suas bases para ir a um congresso indígena na capital do pais.
Em troca, as autoridades pedem
aos rebeldes que retornem ás negociaçòes de pa/ cm Chiapas, inlerrompidas mês passado. 0
EZLN formalizou um pedido para viajar à Cidade do México visando participar na sexta-feira do
encerramento do I Congresso Nacional Indígena. No percurso entre Chiapas e o Distrito Federal,
os zapatistas seriam escoltados
por membros de diversas organizações políticas.
Os membros da Comissão de
Concórdia e Pacificação (Cocopa) que desde segunda feira dialogam com a airec.ni do EZLN
nò enclave da organização na Serra de Lancadona, pediram ao
EZLN que inicie um desarmamento progressivo, visando transformar a organização em força
política. Em' troca, ofereceram
uma anistia antecipada para 16
dirigentes zapatistas presos em
Chiapas, Veracruz e no estado do
México desde fevereiro de 1995.

mais carro
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rJ3r5 0 novo Ford Fiesta 1.0 é o que se pode chamar de uma compra inteligente. Um carro
iTFCT, 1.0, com
preço de carro 1.0, mas com uma série de itens que você nào costuma
JKIME
H
encontrar em carro 1.0. Por exemplo o Fiesta tem um subchassi adicional que diminui
a vibração do motor e deixa o carro ainda mais silencioso. Tem um painel especialmente desenhado para
deixar todos os comandos à máo e aumentar o espaço interno. Tem conforto e acabamento à altura de modelos mais luxuosos. E |á sai de fábrica com mieçâo eletrônica multiponto seqüencial, embreagem de acionamento hidráulico, barras protetoras laterais, blocos de espuma absorvedores de impacto nas portas, cintos
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Pesquisadores

dividem os prêmios
de Química e Física
ESTOCOLMO — Três cientistas
americanos, cujo trabalho ajudou a
desvendar os mistérios da criação
do universo, foram premiados com
o Nobel de Física, afirmou a Academia Real de Ciências da Suécia.
E o Nobel de Química foi para os
pesquisadores Robert Curl e Richard Smalley, também dos Estados Unidos, e Harold Kroto, da
Inglaterra, por terem descoberto
novas formas de carbono.
Os americanos David Lee, Douglas OsherofT e Robert Richardson
1
ganharam o prêmio por uma desçoberta da física quântica sobre o modo como o isótopo hèlio-3 se comporta no frio extremo. A Academia
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Aids

sozinho não é mais o melhor traBOSTON, EUA — Uma equipe
tamento inicial contra o HIV, o
nacional de pesquisadores revelou
vírus da Aids. Os médicos sugeé
que uma combinação de drogas
rem que a melhor forma de avao
AZT
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melhor do que
paliar o progresso da infecção, e
ra retardar o desenvolvimento da
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Presidente afirma que instituições oficiais não cumprem função e ordens de destinar
JA1LTON DH CARVALHO
Agência JB
BRASÍLIA — Citando diretamente o Banco do Brasil, o presidente Fernando Henrique Cardoso
fez ontem duras criticas à burocracia que domina as instituições financeiras federais e emperra a liberação de recursos para a população
de baixa renda.
Num discurso surpreendente, o
presidente acusou os bancos oficiais de não cumprirem bem uma
de suas principais funções, que é
fazer com que os programas crediticios aprovados pelo governo beneficiem a população mais pobre.
O presidente disse que já determinou a mudança de prioridades,
mas suas ordens não estão sendo
devidamente cumpridas. "É preciso
fazer com que chegue lá. Não
adianta dar ordem aqui e ficar o
dinheiro no Banco do Brasil, ou
que banco seja, se não há as estruturas de capilaridade para que chegue iá embaixo o recurso", desabafou. durante cerimônia no Palácio
do Planalto para o lançamento do
Pólo Gás-Sal de Macau (RN).
Vontade política — Na semana passada, o governo foi duramente criticado pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura, porque o BB estaria
dificultando a liberação de recursos
do Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf). "Vontade
eu tenho, è que os outros têm que
ter também", declarou o presidente.
Como exemplo positivo I ser seguido, o presidente destacou o Banco do Nordeste, que "conseguiu
avançar" na criação de linhas de
crédito popular. O presidente citou
ainda o Banco Nacional de Desen-

recursos para camadas de renda baixa
Brasília
Brasilia — Arnlldo Schulz

Ataques
têm

efeito

imediato

•^^-v.fH]

Gás-Sal
implantação do Pólo
Polo Gas-Sal
c.staiais em discurso de implantutfw
buncos estatais
Clovis Carvalho
Carvallio e Raimundo
Raimundt.) Brito, ataca bancos
Garibaldi. Clóvis
Fernando Henrique, com Garihaldi,
volvimento Econômico e Social,
que passou a direcionar parte de
seus recursos para pequenas c médias empresas — e a Caixa Económica Federal.
Fernando Henrique deixou ciaro. no entanto, que as mudanças na
Caixa ainda são muito tímidas.
"Estamos
numa luta tenaz com a
Caixa Econômica, porque tem dinheiro". disse o presidente. A insti-

tuição. que gerencia os recursos do
Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), tem preferido cmprestar recursos para bancos em
dificuldades a financiar casas para
a população de baixa renda.
Incompreensão — O presidente também abordou a adequade desenvolvimento
çào do modelo
"Quem
brasileiro.
fica na choradeira de que o Brasil não vai prti fren-

te. que esse modelo é um modelo
que não leva ao desenvolvimento,
que está desindustrializando o Brasil, não está entendendo o que está
acontecendo no mundo, nem no
Brasil", disse.
Citando seu amigo, o ensaísta
americano Albert Hirschman. Fernando Henrique disse que o que
"obstáculos"
existe no pais não são
"obsao desenvolvimento, mas sim

táculos" a ver que o Brasil esta
crescendo:
Da cerimônia participaram,
além do presidente e do governador
do Rio Grande do Norte. Garibaldi
Alves, o cardeal-arcebispo do Rio.
Dom Eugênio Sales, o presidente
da CUT. Vicente Paulo ua Silva, e
urna das estrelas da seleção de vôlei. Virna. Os trés nasceram no Rio
Grande do Norte e foram convidados por Garibaldi.

BRASÍLIA — As criticas do
presidente Fernando Henrique
Cardoso á lentidão do Banco do
Brasil (BB) na liberação cie recursos do Programa Nacional de
Agricultura Familiar (Pronaf)
surtiram efeito imediato. O Banco
Central, que vinha discutindo
com o BB a mudança nas regras
para liberação de recursos dentro
desse programa, deverá editar hoje mesmo uma circular nesse sentido.
"Todo
mundo sabe que a liberação dos recursos do Pronaf é
feita com as mesmas regras do
credito rural, que são muito rigidas", afirmou o presidente interino do BB. João Batista Camargo.
"o
Segundo ele,
presidente Fernando Henrique não fez uma critica ao banco. A angústia do presidente é absolutamente compreensivel. É uma angustia provocada pela demanda de crédito
rural", que não estaria sendo
atendida, na sua opinião, porque
o crescimento foi explosivo.
A definição de taxas de juros
fixas de 12% ao ano provocou um
aumento violento da demanda
por crédito rural, que o banco não
tem condições de atender. Esse é o
grande problema da instituição!
afirmou Camargo. Ele disse que o
banco está tomando mais cuidado
do que nunca na liberação de recursos.

~?.T

JSA
rl
I
/

'
V

></

^dflKHT
*
1
'•111$
'-V- &£:>••
lit:' *

¦¦

iwk: mm
"

A

Max

J

"Nosso
público
móveis
til
«

no

de

r

acordo

Jornal

do

-alvo

com

Brasil

a

é

as

a

mulher.

exigências

porque

é

conquistá-la,

o

Há

99

dela,

jornal
há

mais

anos

o

que
de

fabricamos

bom

gosto

também

100

e

dela.

vem

se

vendemos

E

anunciamos

dedicando

anos".

rn

M a r i o
Diretor

da

Casa

G e I I i
Gelli

Móveis

S/A

QUINTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 1996

JORNAL DO BRASIL

NEGÓCIOS & FINANÇAS

1-6

CELSO PINTO

Tentações

para

B
BC

Covas

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PKTROBRAS
MMTÍHO DE MINAS E EMERGIA

1

Swvtço d* Engenharia
Empreendimento para Construção no Norte e Norte»te Setentrional
AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA MTHtNACtONAL WT440MS
; Objeto: Implantação do Pollduto Urucu Coari. Interligando, com duto DN14". a
Província Petrolífera do Rio Urucu ao Terminal do Solitn&ee. Município de Coari,
Estado do Amazona*. Braaü. incluindo a execuçlo doe aerviçoe de verlficaçAo da
í consistência de dadoa do projeto básico, projeto executivo, fornecimento de
materiais e equipamentos, construçlo A montagem, condicionamento e testes.
Recebimento das propostas e inicio de abertura doe envelopee: Adiado para
31/10/96 no mesmo local e horário indicados no Avião de Lidteçio publicado no
D O U. de 29/08/96.
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discutir

bancário

futuro do Banespa começa a ficar mais perto de Brasília e mais
Vj longe de São Paulo a partir de hoje, quando o governo paulista
sentará com o governo federal para discutir a renegociação da divida
estadual.
A tentação de abrir mão do Banespa será enorme para o governador paulista Mário Covas. Sem o Banespa, ele poderá, em principio,
renegociar uma divida em torno de R$ 55 bilhões, tendo que pagar
20% dela, ou RS 11 bilhões, em ativos, isto é, empresas a serem
privatizadas.
Se insistir em ficar com o Banespa, Covas terá que pagar uns R$ 10
bilhões em ativos só para ficar com o banco. Ainda ficará pendurado
numa dívida em torno de RS 35 bilhões que só renegociará se der 20%
do valor em ativos, ou RS 7 bilhões.
Por mais obsessivo que Covas sempre tenha sido em manter o
Banespa, insistir nisso, agora, seria praticamente jogar pela janela a
chance de abrir espaço para fazer alguns investimentos nos dois
últimos anos de seu governo e apagar a imagem pálida dos dois
primeiros anos. As vantagens em se livrar do Banespa são tão
grandes, que a associação dos acionistas minoritários do banco já
entrou com uma notificação judicial preventiva caso o desfecho seja
uma solução tipo Banco Nacional ou Baneij.
Explico melhor as contas feitas acima. O modelo de renegociação
•com os Estados permite que entre a divida mobiliária (em títulos) e
toda divida contratual que não seja com empreiteiras, nem tenha sido
objeto de renegociação anterior com Brasília.
Se o acordo seguir o modelo usado no Rio Grande do Sul e em
Minas, valerá o estoque da divida mobiliária paulista ao final de
março, de RS 15,67 bilhões. Isso se a Assembléia Legislativa estadual
aprovar o acordo até 31 de dezembro, caso contrário a base de cálculo
vai mudando por trimestres.
Segundo dados do Banco Central, ao final de agosto, a divida
contratual fundada de São Paulo somava R$ 15,1 bilhões e a dívida
externa RS 252 milhões. Além disso, a divida do Estado com o
Banespa já chega a RS 20 bilhões e com a Nossa Caixa-Nosso Banco
a mais de RS 4 bilhões. Isso tudo chega aos R$ 55 bilhões, que podem
mudar um pouco conforme a base de cálculo.
Pedro Parente, secrctário-executivo do Ministério da Fazenda, diz
que o quanto será negociado e em que bases só começará a ser
definido hoje, na reunião com o secretário da Fazenda paulista,
Yoshiaki Nakano. As regras, contudo, são claras, e a Fazenda não
pretende se afastar delas.
No caso dos bancos estaduais, a MP diz que o Estado que quiser
manter o banco terá que pagar metade da divida em ativos. No caso
da renegociação das dividas, a regra é pagar pelo menos 20% do
renegociado em ativos.
Outra regra do modelo de renegociação prevê que o Estado terá
que reduzir o endividamento global, gradualmente, até o equivalente
a um ano de receita liquida do Estado. No caso gaúcho, onde a divida
é duas vezes maior que a receita, o ajuste terá que ser feito até o ano
2008. A relação em São Paulo deve ser parecida com essa.
Até chegar a essa relação, o Estado não pode emitir mais papéis.
Em compensação, não vai pagar pela divida mais do que uma
proporção de sua receita liquida: nos casos gaúcho e mineiro, começa
| com 11.5% e sobe 0.5% ao ano até 13%. proporção válida até o final
¦ dos 30 anos de acordo (a juros de 6% mais IGP-DI).
Se a conta a pagar, nos primeiros anos. superar o teto. a diferença é
! incorporada ao estoque. Uma enorme vantagem é que o acordo abre
1 espaço para algum endividamento adicional imediato. Por duas ra'
zões: primeiro, porque ao pagar 20% da divida com ativos, reduz-se o
• estoque.
Depois, porque os juros da divida mobiliária, desde 94. vinham
|
sendo integralmente incorporados ao principal. Como agora juros e
principal serão pagos, suavemente, a divida, em vez de crescer, cairá.
Na prática, isso quer dizer que o governador equaciona a divida,
praticamente sem onerar mais o caixa, e ainda pode tomar algum
i dinheiro para investimento sem ferir as regras. O acordo exige uma
série de ajustes na folha, privatização etc. Mas isso, os governadores
teriam que fazer de qualquer jeito, ou entrariam cm colapso.
|

a

começa

i Modelo americano, no qual regras são mais rigorosas, deverá nortear mudanças
bancos cm outras empresas são'
para regras mais parecidas com as ção queremos, diante de uma ecoCLAUDIA SAFATLE *
dos EUA, até porque a experiência nomia com preços estáveis, abertumais antigas e definidas pelas reso-,
BRASÍLIA — O Banco Central do BC com a crise do Econômico, e ra comercial e financeira, e uma
luções 126 e 206. Somente os ban-;
começa a discutir com o sistema
mesmo o caso não solucionado do forte pressão pela melhoria da su- cos de investimento não são sujeios bancos?",
bancário, ainda neste mês, que moBamerindus, envolve um emara- pervisão do BC sobre
tos a essas regras. A principio, os;
"Que
tipo de insti- demais bancos só
delo de banco o pais deverá ter, a
nhado de empresas não financeiras indagou Moura.
podem participar:
tuição poderá controlar um banco,
partir de uma economia estável, coligadas.
outros
bancos quando!
do
capital
de
"O objetivo dessa discussão é e
aberta ao exterior e globalizada. O
que tipo de instituição poderá ser
um deles oferece serviços çomple-j
diretor de Organização e Normas melhorar o grau de supervisão do controlada por banco?", disse.
mentares aos do outro.
Regras — Os técnicos do Dedo BC, Ãlkimar Moura, explicou
BC sobre o sistema financeiro",
Em empresas industriais, a par-!
ao JORNAL DO BRASIL que a disse. De 1964 para cá, o pais viveu partamento de Normas do BC esticipação
é permitida quando hádiscussão começa agora e o arca- experiências diversas. Na década de clareceram que serão revistas tanto
de mercadorias que sãoj
produção
bouço legal para emoldurar um no- 60 surgiu um sistema especializado, regras de participação de empresas
consumidas
pelo banco. Os bancos,
estar
bancos
deverá
vo sistema bancário
quanto também
com instituições segmentadas por e pessoas físicas em
podem participar de eme por mercados. Nos anos a própria participação dos bancos
pronto até o fim deste ano.
especializadas
em assuntos1,
presas
0, surgiram os conglomerados fi- em outras empresas. As primeiras
Dois modelos devem polarizar o Çrodutos
econômicos
e
administrativos
resolução
definidas
hoje
j
pela
debate: o alemão, onde bancos e nanceiros: uma mesma instituição são
2.502 do Conselho Monetário Na- transportadoras, entre outras.
indústrias se interrelacionam, for- tinha seu banco comercial, de inO governo não permite hoje as;
mando grandes conglomerados; e o vestimento etc. No fim dos anos 80, cional, que estabelece critérios de
reciprocas de capital,
econômica
capacidade
idoneidade,
participações
múltiplos,
com
os
bancos
cresceram
e
banco
é
banco
no
americano,
qual
conjunto
de instituições per-t
num
cono
técnica
para
sofre de rigorosas limitações. Mou- oferta universal de serviços e pro- e qualificação
econômico. I
um
tencentes
a
financeiras.
grupo
de
instituições
trole
dutos.
ra não quis adiantar a preferência
' Colaborou Silvia Mugnatto
"E
dos
da
de
As
regras
organizatipo
agora,
è
de
participação
que
do BC, mas a tendência
partir

BC
B

desvaloriza

real

e

do
piso

1,0235
R$
em
cotado
fica
dólar
Analistas financeiros e operadosAo paulo — O Banco Central RS 1,0223 (venda), o BC fez um
venda,
e
res
de
compra
câmbio
de mesas de câmbio disseram
de
leilão
o
mercado
surpreendeu
promoontem ao desvalorizar o real em vendo a surpreendente elevação da que a medida do BC vai favorecer
0,15%, com a mudança da intra- cotação.
os exportadores brasileiros, no curbanda (faixa de flutuação do dólar
Depois do impacto da atuação
to prazo. Ao final das operações de
comercial) que passou de RS 1,0220 da autoridade monetária, o merca- câmbio, a moeda brasileira estava
(piso) e RS 1,0270 (teto) para RS do passou a registrar tendência de
sendo cotada a RS 1,0235 (compra)
1,0235 (piso) e RS 1,0285 (teto). O
queda. Ao chegar na casa de RS e RS 1,0237
(venda), no dólar coreal acumula uma desvalorização
1,0234 (compra) e RS 1,0235 (vende 0,25% no mês. A projeção do da), às 16h00, o BC fez outro leilão mercial; RS 1,0290 (compra) e RS
mercado é de que chegue a 0,55%.
1.0294 (venda), no dólar flutuante;
de compra no comercial, puxando a
No período da manhã, quando a
e RS 1.030 (compra) c RS 1.040
cotação do dólar comercial estava cotação para o novo piso da intra(venda), no dólar paralelo.
em tranqüilos RS 1,0221 (compra) e banda, ou seja. RS 1,0235.
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Fundos

discutem

de
pensão

Banerj
do
privatização
Os fundos que estarão presentes à rios. que detêm 6% do capital do
ITRNANIK) THOMPSON
reunião são o Prcvi (Banco do Bra- Banerj! passaram o dia de ontem traOs maiores fundos de pensão do
sil):
a Valia (Vale do Rio Doce); a çando a estratégia de como reagir ao
Rio fazem hoje uma reunião na sede
Eletros (Elçtrobrás); Prece (Ccdae); modelo de privatização. O maior medo Sindicato Nacional das Entidades
do desses acionistas é com a transfeGasos (CEG) e Brasileiros (Cerj).
Fechadas de Previdência Privada
Paulo Brandão explica que os as- rència dos ativos do banco para a
(Sindapp) para discutira privatização
sociados do Sindapp temem que o Banerj DTVM. que será transformado Banerj. Segundo o presidente do
do Estado repita esse procc- da em um banco múltiplo, a ser venSindicato. Paulo Brandão, os fundos governo
com os fundos da Cédac, dido em dezembro.
dimento
A Associação dos Antigos Funnão estão de acordo com as regras CEG e Cerj. incluídas no programa
Estado fixou para a
cionários está coordenando um gruque o governo do "Não
estadual de desestatização,
concordamos,
venda do banco.
Os fundos também devem discutir po de minoritários para entrar com
uma estratégia de ação para o pro- ação na Justiça. A ação pedirá a anuprincipalmente! com o fato de o Prelação da assembléia de acionistas reavi-Banerj, o fundo dos funcionários, grama estadual de privatização. Um
lizada anteontem, que aprovou o auò
o
ficar ligado à parte ruim do banco.
serem
analisados
dos pontos a
Lssa parte não será vendida junto edital de pré-qualificação para a ven- mento de capital da distribuidora do
com os ativos, em dezembro e isso da do Banerj. que proibiu os fundos banco, o primeiro passo para transem banco múltiplo.
pode causar prejuízos ao fundo", cx- de assumirem o controle do banco formá-la
"A assembléia teve uma seria de
cerca
detém
fundo
o
Hoje.
estadual.
plica.
falhas e vamos pedir a sua anulação",
A maior reclamação da Previ-Ba- de 13% das ações com direito a voto
nerj é sobre o modelo de privatiza- do banco. Ao todo. controla perto de diz Gerson Barger, diretor jurídico da
Associação.
19% do capital do Banerj.
ção, que não deixa claro se o futuro
Ontem, antes mesmo de receber o
ao
criticas
evita
Brandão
banco
governo
comprador da parte do
que
do Estado. Mas é provável que os ofício, a CVM enviou um fax ao
será privatizada continuará contriBanerj pedindo explicações sobre o
fundos de pensão não entrem com
buindo para a manutenção do fundo.
de privatização. A Bolsa de
das
na
máxima
processo
força
dinheiro
a
privatização
O problema é que sem esse
do
Rio também enviou um
Valores
Previ-Banerj não pode garantir as empresas estaduais. Foram justámenBozano. Simonscn, que
Banco
ao
fax
os
responsáveis
te os fundos
pelos
aposentadorias de seus associados.
administra o Banerj,
de
desde
fededo
sucessos
janeiro
maiores
reprograma
Atualmente, o governo do Estado
sobre a ven*
esclarecimentos
pedindo
passa mensalmente cerca de RS 2,5 ral de privatização.
— Os acionistas minoritáDTVM.
da
Banerj
da
Ação
milhões á Previ-Banerj.
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Sebraesat chega |
ao Mercosul
O Serviço Brasileiro de Apoio ás
Micro e Pequenas Empresas no
Estado do Rio (Scbrae/RJ) e a
Embratel assinam hoje. em Buenos
Aires, convênio com três empresas de
telecomunicações do Mercosul:
Antel. do Uruguai; CTC-Mundo. do
Chile; e Telintar. da Argentina. O
convênio integra o sistema de
comunicação dos três países ao
|
Sebraesat. rede de negócios e serviços
disponibilizada pela entidade.
Argentina quer
mais facilidades ;
O ministro da Indústria. Comércio e >
Mineração da Argentina. Alicio
,
Guadagni, apresentou ontem ao
ministro da Fazenda, Pedro Mulan. .
reivindicações para incrementar ò
intercâmbio com o Brasil, entre elas q
fun dos incentivos do governo ás
exportações para o Mercosul. a
quebra do monopólio do petróleo e a
permissão para que seus bancos se
instalem em cidades brasileiras
Edital para novas;
usinas sai até 28
A Elçtrobrás publica entre os dias 25
c 28 deste mês os editais para a consi
trução das três primeiras termo-elétri'
cas que funcionarão com o gás que o
Brasil comprará da Bolívia, a partir
de 98. As usinas serão instaladas cn]
Corumbá (por onde o gasoduto en>
trará no pais, vindo das jazidas bolivianas) e Campo Grande, em Mato
Grosso do Sul. cem Cuiabá. j
Imco construirá
fábrica em SP
A americana Imco, maior indústria
de reciclagem de alumínio do mundo
c que faturou no ano passado USS
I60 milhões, vai construir sua
primeira fábrica no Brasil. O diretor <
da divisão de metais da companhia. •
Richard Kcrr. disse que a empresa vai
investir USS 20 milhões em sua
I
primeira unidade latino-americana, j
1
que provavelmente será construída
!
São Paulo, até 1999.

minuto.
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Ferfeito
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FaraQuem
LIGHTPAR
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Compra.
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COMUNICADO
AOS ACIONISTAS E AO MERCADO
LIGHTPAR-Light Participações S.A. comunica aos seus
acionistas e ao público em geral que foi deferido pela Comósio
de Valores Mobiliários • CVM • seu registro como companhia
aberta, ficando autorizada a negociaçio das ações de seu capital
social em Bolsas de Valores, prevista para ter infeio a partir do
pregio do dia 11/10/96.
Informa, também, que o Banco Bradesco é a instituição
depositária de suas ações escriturais.
Os acionistas que nêo receberam o extrato de movimentaçlo de
suas ações deverão entrar em contato com o Departamento de
Acionistas do Bradesco, Prédio Amarelo, 2* andar, em OssscoSP, CEP 06029, tels. (011) 704-2044,704-3778 e 704-5676.
Fax (011) 704-2944, ou dirigir-se, preferencialmente, no Rio de
Janeiro - Centro - d Rua Primeiro de Março, 45/47 - 3* andar; em
Sáo Paulo • Capital • á Rua Quinze de Novembro, 233 - 1* andar
ou, ainda, a qualquer outra Agência do Bradesco.
JOAQUIM AFFONSO MAC DOWELL LEITE DE CASTRO
DIRETOR-PRESIDENTE E DE RELAÇÕES COM O MERCADO

Ferfeito
FaraQuem
Vende.

Ligue
Assistência técnica em todo o Brasil
Material de consumo original
Planos especiais de financiamento
Garantia de 12 meses

Tecnologia japonesa de ponta
Design compacto e moderno
Vários modelos à sua escolha
Menor custo por cópia

516-5000

Ligue grátis

ELECTFONICS
Licenciada Exclusiva
da Mita no Brasil
Rio de Janeiro - RJ
Filial RJ - Rua Sào Cristóvão. 950 - São Cristóvão - 20940-000
mita
COPIADORAS

0800

21

0900

1!
Achei!

j
j
\
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público

jantar

Esforço de conter os gastos inclui os clubes de futebol e mudanças na Previdência
em cada área. checando se as fun-;
da Previdência Social reúne-se com paliativo e tendem a melhorar a
CLAUDIA SAFATLE
çôes para as quais o orgão foi cria-!
os dirigentes dos clubes, para um qualidade do gasto e da apuração
BRASÍLIA — O governo vai atido ainda subsistem".
das receitas.
acerto final.
rar para todos os lados para reduzir
—
—
auxilio
O
Disparidade
desO DNER. por exemplo, foi cria-l
Além
Aposentadoria
as despesas e aumentar as receitas
de
é
outro
foco
doença
tomada
problemas.
sa, outras providências serão
para construir rodovias, com opúblicas em 1997. dado que. mais
do
Acre.
como
estados,
os
cálde concessões, deverá se;
Há
regime
vai
mudar
por
das. O ministério
uma vez, a batalha deste ano já foi
desse
concessão
onde
a
num órgão regulador.
de
aposentatransformar
exemplo,
culos para concessão
perdida. O déficit público ameaça
dias
340
a
corresponde
inforcitou
ainda o exemplo de-',
beneficio
segundo
Carvalho
doria proporcional,
superar 3,5% do Produto Interno
maiooutros
estados
Em
ano.
Previdência,
de
fusão
secretário
mou o
por
possível: a Fundação de As-'«
Bruto (PIB) até o fim do exercício.
a
180
eqüivale
doença
o
auxilio
res.
as
mulheres,
Para
sistência
ao Estudante (FAE) com'
Estevão.
Marcelo
Nessa briga, até os clubes de
o
checar
Para
média.
apoem
dias.
o
Fundo
Nacional da Educação!
necessário
que
o
tempo
para pedir
futebol estão na mira. Também enSoa
Previdência
é
de
25
ocorrendo,
anda
sentadoria
(FNE).
!
proporcional
tram na lista as empresas estatais,
"Essas
os homens, é de 30 ciai quer aumentar a perícia médica
medidas fiscais vão sair't
anos;
para
de
trabalho
ter
postos
que poderão
muito em breve", disse o ministro.;
anos. Com esse tempo de trabalho, e para pretende abrir concurso para
extintos, e empresas e órgãos públimais
contratar
a
aposentadodireito
a
ter
No mais tardar, na semana quej
profissionais.
passam
cos. que também deverão ser extinocorrerá com a apoO
mesmo
venci70%
dos
a
equivalente
vem o presidente Fernando Henn-;
ria
tos ou passar por um processo de
sentadoria por invalidez. O Miniscada
a
6%
mais
ativa,
na
mentos
que Cardoso deverá bater o marte-,
fusão.
constatou
Previdência
tério
da
que
trabalhado.
a
mais
ano
lo. adiantou outra fonte oficial,
j
Na Previdência Social, cujo défi"Assim, essa aposentadoria aca- a grande maioria das aposentado—
de|
A
Secretaria
Estatais
dos
casa
cit. este ano, esbarra na
rias desse tipo são por problemas
Controle das Estatais (Sest) está fa-i
RS 4,5 bilhões, há um conjunto de ba sendo mais vantajosa que a inteé um critério
o
recebeneficio
que
ao
zendo um amplo levantamento so-i
psiquiátricos,
relação
em
receitas.
as
melhorar
gral.
medidas para
da
o
secretário
subjetivo,
entende
contribuide
o
tempo
bre a situação do quadro de funcio-'
bido
face
de
base
a
é
mudar
delas
Uma
nários existente em todas as empre-i
cálculo da contribuição dos clubes, çào". A proposta do governo é de previdência.
Extinção e Fusão — O Mi70% para no máximo
sas
estatais, vagas não preenchidas!
os
reduzir
de
a
renda
sobre
de
5%
é
hoje
que
nistro chefe da Casa Civil. Clóvis
são candidatas a serem extintas.
60%, adequando os percentuais
[í
bilheteria, e deverá passar para 5%
Carvalho, já está conversando com
(Colaborou Vera Brandimarte)
da receita operacional bruta, que é dos anos seguintes.
Essas providências não substi- os colegas responsáveis por empresubstancialmente maior. Ela inclui
à
<
não só a receita de bilheteria, como tuem, nem de longe, a necessidade sas ou órgãos públicos candidatos
Na página 20, Receita
"Os
ou
fusão.
Seguda
extinção,
liquidação
constitucional
direito de transmissão de jogos, pa- da reforma
aperta o cerco
ministros estão assumindo estudos
trocinio. luvas. etc. Hoje o ministro ridade Social. São uma espécie de
¦

da

pesada
/^V s homenageados eram Lázaro Brandão, comandante do
W Bradesco, e Leo Kryss, dono do grupo Evadin, eleito o
Homem do Ano pela Câmara Americana. A anfitriã foi a ex-dona
do Mappin, Cosette Alves, que organizou o jantar na noite de
terça-feira em sua mansão nos Jardins, em São Paulo. Lá estavam
40 pesos pesados do empresariado brasileiro para a homenagem. O
prato principal, como não poderia deixar de ser, foi reeleição.
O empresariado acredita que a reeleição passa no Congresso.
Afinal, a todos os políticos interessa a reeleição. O problema, no
entanto, serão os custos dessa aprovação. A opinião dos empresá¦ rios. em geral, é que FH terá de fazer algumas concessões. Ou
melhor, muitas concessões.
A costura política para a aprovação da emenda de reeleição
também já estaria bem avançada, de acordo com os comentários
nas mesas. Comentava-se que o senador Antônio Carlos Magalhàes iria assumir a presidência do Senado. E seu filho, Luis
Eduardo Magalhães, presidente da Câmara, iria para o Ministério
da Justiça. O atual presidente do Senado. José Sarney. se contentaria com um cargo menor.
Estavam no jantar, entre outros pesos pesados, o senador
Gilberto Miranda (PMDB-AM); Edemar Cid Ferreira, do Ban__co Santos | presidente da Bienal; Pedro Henrique Mariani, do
Banco da Bahia, os irmãos Carlos c Ricardo Mansur. dono do
Mappin; José Ermirio de Moraes, do grupo Votorantin; e o
ex-secretário executivo do Ministério do Planejamento. Andréa
Calabi. entre outros.
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Fonte: Eletros
? A produção nacional de tevê a cores continua a todo vapor.
Só ate agosto deste ano foram fabricados 5,6 milhões de
tevês coloridas no pais. O número c quase igual a toda a
produção de 1995 (6 milhões). O boom de vendas de tevê
tem Jeito com que as indústrias refaçam seus planos para o
Brasil. Fala-se no mercado que duas fabricantes estrangeiras. por exemplo, estudam uma joint venturc no país para
investirem numa nova fábrica. Uma delas seria a japonesa
Sony. A outra uma coreana. Muito provavelmente a Samsung.
Aval
O que os convidados do jantar da Cosette perguntavam era
por que a homenagem a Lázaro
Brandão? Por dois motivos. Primeiro. pela amizade com a Cosette. Depois, porque foi o Bradesço que avalizou a operação
de compra do Mappin por Ricardo Mansur.
Samhão
A disposição do presidente da
Anheuser-Busch. August Buseh
III. que esteve no Rio ontem
para experimentar o primeiro lote da cerveja Budweiser produzido na labrica da Antarctica em
Jacarepaguá. surpreendeu os
executivos brasileiros. Com 56
anos. Busch. que se diz um tênista de primeira, dispensou o mieroònibus ao percorrer os 96 mil
metros quadrados da fábrica.
Preferiu fazer a visita a pé mesmo. para desespero do séquito de
seguranças que o acompanhavam em todos os lugares.
Como tudo no Brasil acaba
r em samba, o representante da
£ quarta geração dos Busch à fren3~ te da cervejaria assistiu a uma
apresentação da escola de samba
1 Portela. Chegou até a arriscar
uns passos. Depois, voou para a
Z"Argentina,
onde vai ver como
anda a distribuição da Budweiser
por lá. Do samba ao tango.
Privatização
A primeira privatização do
governo do Estado do Rio foi
marcada para a próxima quartafeira. Será da empresa de soldas
Ebse. O consórcio que avaliou a
empresa — Banco Liberal. Balman, Cónsult e LH Moura —
fixou ontem o preço da empresa;
USS 5.259.620.80. O prazo de
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pré-identificaçãfi dos que quiserem participar do leilão expira
segunda-feira.
2004
O BNDES financiará as
obras de infra-estrutura para os
Jogos Olímpicos de 2004. caso o
Rio seja escolhido. Luiz Carlos
Mendonça de Barros. presidente
do banco, e Ronaldo Cezar
Coelho, embaixador da Rio
2004. assinam amanhã no BNDES. ás 14h30. protocolo de intençôes onde o BNDES se compromete a conceder esse
financiamento. O elenco de
obras é gigantesco, abrange desde obras de dcspoluiçào da Baia
de Guanabara e da Lagoa Rodrigo de Freitas até treinamento
para 30 mil pessoas.
Xerox
Os funcionários da Xerox estão a mil. Amanhã, a empresa
vai escolher três projetos de qualidade feitos por seus próprios
empregados. Os vencedores vão
receber, cada um. até RS 25 mil.
L o 10" ano em que a Xerox
promove sua Convenção Nacional de Qualidade. Já economizou RS 70 milhões com os projetos aprovados.
Visita
O editor-chefe da revista The
Econmist. Bill Emmont. chega
ao Brasil na próxima quarta-feira. Vem inaugurar um escritório
da revista em São Paulo. A primeira visita de Emmont ao Brasil será breve: ele participa do
coquetel de lançamento na quinta-feira á noite e volta aos Estados Unidos no dia seguinte. A
tempo de fechar o próximo número da publicação. Vida de
jornalista é dura.

r

na
Pela American Airlines você viaja para mais de 260 cidades do mundo levando mais dinheiro
e com
bagagem. Compra a passagem com seu cartão de crédito, paga em seis vezes sem entrada
Brasil, vai para
a menor taxa de juros do mercado, só 2% ao mês*. A American Airlines sai do
Latina, do
os Estados Unidos e de lá faz conexões para cidades da América do Norte, da América
AAdvantage,
Caribe, do Japão e da Europa. Como membro de nosso Programa de Prêmios de Viagem
ligue para
a cada vôo. você acumula milhas que valem viagens grátis. Para maiores informações,
de Janeiro.
seu agente de viagens ou para a American Airlines: São Paulo, (011) 214-4000; Rio
800-6176 e 0800-124001.
(021) 210-3126; Belo Horizonte. (031) 213-1288. TbU-free: (021)

atEDKARDSA
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PELO MERCADO
O comandante Rolim Amaro,
presidente da TAM. inaugurou
ontem, no vôo que saiu às 8 da
manhã de São Paulo para Curiliha. o novo Kolker 100. remodelado com bancos de couro. Este c o
~~ primeiro dos 27 jatos que. ate o
fim do ano. passarão a ter esse
"
conforto adicional.
O acordo entre o Pactuai e a
_ Mesbla ainda n2o foi assinado, nus
José Paulo Amaral já está batendo
ponto todos os dias na empresa. Até

foi visto no restaurante 4o ma#arine conversando com André de Bottoa.
Bob Martin, presidente da divisão internacional da Wal-Mart.
transferiu do dia 21 para 24 sua
vinda ao Brasil para o anúncio de
novos investimentos no pais.
Depois da parceria no projeto
on line, a Editora Abril e a Folha de
S.Paulo estio tratando de um novo
negócio: a compra do jornal Gazeta
Mercantil.
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AmericanAirlines'
Algo de especial no ar.
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Oba: Percentuais inddentes de forma néo cumulativa
Contribuição do empregador doméstico 12% do salário
respeitando o teto acima.
Aa contribuições da empresa, inclusive a rural, néo eetâo pago.
sujeitas a limite de incidência.
Ptmoi porá pogamonto: até 04/11 tom correção, s partir do dia 06/11 ocraaclda do jurot e
multa.
Autônomos. Domésticos. Empresários e Fecultatlvos: nâo tem correçáo até o dia 18/11. A partir
dai. acreecida de juros e multa.

BOLSA DE VALORES
RESUMO DAS OPERAÇÕES
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AÇÕES DO SENN
Maiores Altas
Cer| on 4.26%
tUnibanco pn 3,81%
Eletrobrás bn 1 96%
Cosipa bng 1.56%
Eletrobrás on 1.36%

Maiores Baixas
limpar bng 4.26%
Inepar pn 2.91%
Cat Leopoldma an 2 50%
Pelrobrâs pn 1,63%
Petrobrâs BR pn 1.29%

Maiores volumes financeiros
Aç6ei
Eletrobrás bn
£esp pn
•Vale do Rio Doce png
Telebrâs pn
Eletrobrás on

Total
(Km RS)
7.541.155.00
1760.000,00
1733.285.00
1601 047,00
1 579 770.00
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Q A Bolsa de Valores de São Paulo fe*
chou em baixa de 0,3%i com volume de R$
395,998 milhões. O índice Bovespa fechou
em 66.310 pontos. As ações mais negociadas foram Telebrâs PN, Eletrobrás PNB e
Telcbrás ON. A ação com maior alta foi
Banespa PN e a com maior baixa foi Copesul ON. A Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro fechou em baixa de 0,2%, com
volume de RS 24,642 milhões. O IBV fechou em 24.137 pontos. As ações mais negociadas foram Eletrobrás BN, Cesp PN e
Vale PN. A açào com maior alta foi Cerj
ON e a com maior baixa foi Unipar BN.
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RIQ

Lote
Exercicio de OpoOes
Mercado a Termo
Mercado de Opoftes
Mercado a Vista
Irtdice Medio
Indtce Fechamento
Indies Maximo
Indice Mlnimo

QM« Vol. tm
MM RS
2 296 000 24 642 188.00
36 000 1 044 000.00
428 100 401 537,00
345 310 1 986 234.00
1 487 000 21 210 416 00
24 193
24 137 -0.2%
24 280
24 059

Das 50 ações componentes do l-Senn, 10 subiram. 11 caíram. 11
permaneceram estáveis e 18 nio toram negociadas

SÂO PAULO
Otd* Vei.Mn
MM Rt
Lote Padrio
10 336 285 012 346 273.805,39
Concordat4rlas
192 578 000 10 636.57
Direitos e Recibos
6 300 001 110 146.06
29 000 750 31.456.61
Fundos e Cerliltcados
Bdnus (Prtvados)
20 740,000 33.258.70
Exerc op«;6es de compra 48.000 000 264 700,00
MercadoaTermo
462 607 900 2 671 518.87
14 929 400 000 45 532.323.00..
0p?6es de Compra
Opofies de Venda
105 000 000 200.000,00 "
Fracionario
14 108 602 870.587,74
Total Geral
26 144 020 265 395 998.432.94
66 278
Indice Bovespa Medio
,,,
Indice Bovespa Fechamento 66 310 -0.30%..
hdice Bovespa Maximo 66 697
Indice Bovespa Mlnimo
65 925
Das 49 ações da BOVESPA, 15 subiram, 22 caíram, nove permaneceram
estáveis e três nào loram negociadas
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MAIORES VOLUMES FINANCEIROS
TelebrAspn
Eletrobrás pnb
Telebrâs on
Eletrobrás 00
Cemlg pn

Total
(Sm RS)
210.766.102.00
28.011.052.40
25 069.311,00
14.780 061,40
8.836.186,00
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Quinta-feira, iode outubro de 19%

do brasil
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! ri Custo de crédito dado
icòm recursos do FGTS
maior que o atual
j• será
••
1 sílvia mugnatto
! BRASÍLIA — As construtoras que usarem
! recursos do Fundo de Garantia por Tempo de
.Serviço (FGTS) para financiar a compra da
j casa própria terão que exigir de seus mutuários
juros mais altos que os cobrados atualmente
¦por exemplo no programa Carta de Crédito,
•que estão em torno de 3% a 9% ao ano. Os
! juros a sercn1 cobrados das empresas variam
1 ehtre 6 e 10%.
!
Os representantes da Central Unica dos Trahalhadores
(CUT) no Conselho Curador do
|
FGTS concordam com a volta das construtoras
j
com o Fundo — fechadas desde
, às operações
— mas querem garantias de comercializa1991
j
| çao das unidades habitacionais.
Na terça-feira, o Conselho acertou a partici|
i pação das construtoras porque o governo não
liberar financiamentos para
| vem conseguindo
! íamilias com renda de até 12 salários mínimos
1 pelo sistema de Carta de Crédito, principal| mente devido a problemas de documentação.
! De acordo com André Luís de Souza, reprei sentante da CUT no Conselho, o mutuário
"pcnlerá
reduzir os juros se já tiver carta de
"Ele
'crédito
da Caixa Econômica.
quitaria a
divida junto à construtora e passaria a dever à
'^Taixa,
com juros menores", explicou.
Exigências — Ontem, os conselheiros
, passaram o dia negociando novas mudanças no
| voto analisado esta semana. Para evitar a cons. trução de empreendimentos com baixa procura,
1 como ocorreu no passado, a CUT propõe que
mef as construtoras tenham que vender, pelo
desema
Caixa
de
antes
unidades
oas
50%
nos,
j
j bolsar os recursos do FGTS. A própria Caixa
) quer a criação de um seguro que garanta o
• empreendimento.
Para redu/ir os juros para quem não tem
!
' uma carta de crédito, a CUT quer uma tabela
definida pela Caixa:
J progressiva e não a que foi
de até RS 15 mil e
os
financiamentos
6%
t
para
1 10% para os valores acima deste valor e até RS
í 31,5 mil. Pelo voto em análise, as construtoras
| terão dois anos para construir e o retorno dos
j recursos para o FGTS terá que ser feito cm até
LIO anos. Se nada retornar em cinco anos. a
•faixa exigirá reembolso imediato.
da Caixa , André
•JLuisCorrigindo informação
afirmou que deverá ser destinado RS 1
'bilhão para as construtoras e não RS 500 miIhòes. A decisão final será no próximo dia 22.
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investimentos
FÁBIO ALVES
SÃO PAULO — A privatização do
setor de infra-estrutura no Brasil será
uma das prioridades de investimentos
cm 1997 da International Financc
Corporation (IFC). o braço financeiro do Banco Mundial (Bird). "O ano
de 1997 será crítico na privatização
de infra-estrutura, dado o cronograma do governo brasileiro, e a obtenção de financiamento de longo prazo
para realização de investimentos será
crucial para o sucesso do programa",
disse Bruce Leighton, novo representante da IFC no pais.
O Brasil foi alçado da posição de
terceiro para a de segundo pais a
receber o maior volume de financiamento e investimentos da IFC no
mundo. No ano fiscal de 1996. que se
encerrou em junho passado, a IFC
aprovou um volume recorde de USS
328 milhões em novos investimentos.

^
^
^
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Dea
ISABEL CLEMENTE
As construtoras acham pouco os 10% do
orçamento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) que o governo deverá liberar, até o fim do ano, para financiar habitações
"A intenção é boa
porque a oferta
populares.
está baixa, mas o valor é pequeno para as
necessidades do Brasil, valeria aumentar para
15%", sugere Cláudio Fortes, presidente da
João Fortes Engenharia.
O presidente do Sindicato das Indústrias da
Construção Civil (Sinduscon), Carlos Firme, é
"A demanda maior está na
da mesma opinião.
classe baixa", diz. Segundo ele. o desafio do
setor é compatibilizar a capacidade de pagamento do trabalhador com esses financiamen"Para cobrir eventuais riscos, o empresário
tos.
não pode cobrar juros altos, tem que ter outra
garantia, ou o financiamento licara inviável".
Bancos ou construtoras? — Para o
presidente da João Fortes Engenharia. Cláudio
Fortes, se as construtoras financiarem a compra do imóvel, além da produção, terão que
analisar créditos e riscos, assumindo o papel
dos bancos.
Quanto à proposta da Caixa de que as construtoras assumam o risco do dinheiro do FGTS

Infra-estrutura

empregado na construção. Fortes diz que a
obrigação das construtoras é fazer um imóvel
que possa ser vendido independentemente de
quem venha a vendê-lo.
O Sinduscon acha complicada essa questão,
por isso defende a injeção de recursos federais a
fundo perdido em projetos de habitação popu"Não vou falar em subsidio
lar.
para não arrepiar o governo, mas as taxas de juros teriam
que ser mais baixas ou o empresário não poderá bancar o risco. Não é função da construtora
financiar", explica.
A intenção da Caixa em criar um seguro
para que as obras terminem no prazo pode não
funcionar. Segundo Firme, vários conjuntos
habitacionais no interior do pais estavam condenados ao fracasso antes mesmo de serem
construídos. O governo deverá cobrar taxas de
juros de 6% a 10% sobre os recursos do FGTS
repassados às construtoras, o que. para Fortes,
é razoável. Para Firme. 10% é muito alto.
De qualquer forma, a indústria civil vê com
otimismo a retomada da parceria FGTS Construtoras."A tentativa de alijar o construtor é de
uma ótica míope! ele e o agente financiador são os
grandes indutores", diz Fortes. Firme completa a
opinião, lembrando que o FGTS existe, basicamente, para financiar também a moradia.

atraí

do

Bird

o que representa um aumento de'
54% em relação ao valor do anó
fiscal de 1995. A carteira de investimentos da IFC no Brasil soma cerca
de USS 942 milhões, ou o equivalente
a 9,53% do total de operações aprovadas no mundo. Apenas Argentina
soma uma carteira maior, no valor dé
USS 943.2 milhões.
Outro recorde do Brasil, segundo
Leighton, foi o volume de empresta
mos obtidos através de consórcios de
bancos, que cresceu 19%. atingindQ
"Isso é um reflexo
USS 358 milhões.
do forte interesse dos bancos interna'
cionais pelo Brasil e que devesá aumentar mais em 1997 e 98 com. <j
privatização de setores como energia
e telecomunicações", afirmou Stanley
Greig, ex-representante da IFC no
Brasil c que assumirá a função de
principal executivo de investimento*
do órgão em Washington para a Di-'
visão de Paises do Mercosul.
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Planos

de

saúde

na

mira

do

Cade

Empresas que se recusarem a fazer acordo responderão a processo administrativo
Arnildo Schulz —10/4/96
com a defesa feita por Moura RoCliSAR BORGES
cha de que. em 60 dias. as empresas
—
O governo inicia
BRASÍLIA
podem se interessar em fazer um
nova ofensiva contra os reajustes
acordo em torno de um reajuste
abusivos dos planos de saúde. O
mais realista, já que as outras opConselho Administrativo de Defesa
são: assinar um termo de comções
Econômica (Cade) vai ampliar, em
com monitoramento técpromisso,
mais 60 dias, o prazo de validade
nico periódico, que mantém a emda medida preventiva que limitou a
presa sob a vigilância do governo;
20% o reajuste dos planos. Com
ou ter o processo administrativo
isso. os planos terão que obedecer
reaberto.
aos 20% e recuar de aumentos daDivergências — Já o titular
dos acima desse percentual. Alguda SDE, Aurélio Wander Bastos,
mas empresas chegaram a reajustar
acha que prorrogar o prazo da meas mensalidades em atè 39%.
dida preventiva pode ser perda de
A Secretaria de Acompanhatempo. Bastos defende que as emmento Econômico do Ministério da
presas assinem termos de comproFazenda, por sua vez. vai tentar
misso ou que os processos adminismais uma vez convencer as empretrativos sejam reabertos, para que o
vamos
com
a
urgência
a
Gesner:
o
que assunto merece
julgar questão
sas.a fazerem um acordo. As que
assunto possa ir ao exame do Cade
nào aceitarem vão responder a prode haver conselheiros que discor- mais rapidamente. Pela proposta
próximo dia 16, por mais 60 dias.
cessos administrativos já abertos na
Para sustentar o pedido. Moura
dem. Pelo menos um dos conselhei- do governo, o termo de comproSecretaria de Direito Econômico
Rocha encaminhou um relatório
ros ouvido pelo JORNAL DO misso deve prever que as empresas
(SDE) do Ministério da Justiça e.
onde detalha as dificuldades enBRASIL acredita que talvez seja vão reduzir os prazos de carência
emseguidaj serão julgadas pelo Cafrentadas.
mais
útil provocar o exame dos rea- de seus planos, estender a cobertura
de. "Após o processo administratiEm alguns casos, segundo o rejustes praticados pelas empresas o para doenças graves e contagiosas,
vo, vamos julgar a questão com a
lato do secretário ao Cade, informais rápido possível. "Precisamos além de ampliar o universo de
urgência que o assunto merece",
mações enviadas erroneamente peidentificar que poder econômico usuários, entre outros.
avisou Gesner Oliveira, presidente
Ias empresas não eram corrigidas e detém uma empresa que reajusta a
Como não há nenhuma regra
do Cade.
reuniões marcadas não aconteciam
sua mensalidade em quase 40%.
legal fixando o percentual de reaOntem, o secretário de Acompasem que haja reação do mercado", juste, as empresas optaram por reaporque os emissários das empresas
nào compareciam.
nhamento Econômico, Bolivar
disse um deles, referindo-se ao rea- justes diferenciados. A Golden
Moura Rocha, enviou oficio ao CaMedida Preventiva — A juste de 39,27%, dado pela Golden Cross já obteve liminar na 30a Vara
dc solicitando a prorrogação da
Cross.
Federal de Justiça do Rio de Janeiprorrogação da medida preventiva
vai ser aprovada pelo Cade, apesar
medida preventiva, que vence no
O presidente do Cade concorda ro contra a medida preventiva.

S^SBk
mensalidades. A abertura é feita
apenas para os seguros de saúde
porque o ministro da Saúde, Adib
Jatene, foi contra a liberalização
para os planos.
08 de maio: a Secretaria de Direito
Econômico (SDE) do Ministério da
Justiça notifica Unimed, Amil, e
Golden Cross com base em 289
denúncias de aumentos abusivos de
preços — dc até 100% acima da
inflação —, cartelizaçâo e abuso de
poder.
!0 de maio: a SDE amplia as invéstigaçôes sobre as empresas Blue Life, Bradesco Seguros. Itaú Seguros
e Associação Médica Brasileira
(AMB).
14 de maio: o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Bolivar Moura
Rocha, reúne-se com representantes da Unimed e Abramge para
examinar planilhas de custos, e determina que a Sunab faça coleta de
informações junto ás empresas de
medicina de grupo nas principais

16 de abril: o governo decide liberar
os preços dos planos dc saúde. A
decisão foi tomada depois que o
governo tentou negociar com hospitais, médicos, laboratórios e cooperativas o indice de reajuste a
ser praticado a partir de maio. O
governo defendia reajuste de 22%.
que não foi aceito.
17 de abril: em nota oficial, o governo reconhece que os planos de saúde não têm qualquer controle por
parte do governo.
18 de abril: diante do anúncio de
reajustes entre 26% e 32% por parte da Associação Brasileira das Empresas de Medicina de Grupo
(Abramge), o governo anuncia Medifia Provisória fixando regras para
g^antir um reajuste de 20%, tendo
cqmo referencial a inflação dos últ lírios 12 meses.
2(Jdé abril: o governo decide abrir o
mfreado de seguros e planos de
sajide ao capital estrangeiro, para
fcfçàr a redução dos preços das
-4-»
»
»
4

capitais. No mesmo dia, o presidente Fernando Henrique abre o setor
de seguros de saúde ao capital estrangeiro.
21 de maio: as empresas de medieina de grupo não fornecem as informações solicitadas pelo governo,
descumprindo o prazo.
03 de junho: O governo decide endurecer o jogo. A SDE edita medida preventiva determinando que os
reajustes relativos a 12 meses anteriores a 31 de março nào poderiam
superar 20%. Além disso, fixa muita de RS 10 mil para cada denúncia
recebida dos órgáos de defesa do
consumidor.
5 de junho: os representantes das
empresas retomam as conversas
com o governo, mas não nenhum
acordo é fechado.
07 de junho: Bolivar Rocha condiciona negociações em torno dos rejustes á assinatura de um termo de
compromisso onde valores cobrados a mais seriam devolvidos. Ne-

nhuma empresa assina o compromisso.
18 de junho: a Superintendência de
Seguros Privados (Susep) fixa entre
19.64% e 25,43% os Índices de reajuste dos seguros individuais de
saúde. O indice médio autorizado,
de 23,2%. foi superior á inflação de
12 meses medida pelo INPC/IBGE
(17.27%) e pelo INPC/Fipe
(19.29%).
03 de julho: o Cade derruba recurso
da Unimed contra a medida preventiva da SDE e fixa em 90 dias o
prazo de sua validade.
12 de agosto: o governo autoriza
reajustes retroativos a Io de abril
que variam de 20% a 25,92% para
83 empresas dc medicina de grupo.
9 de setembro: Bolivar Rocha afirma que vai pedir prorrogação da
medida preventiva ao Cade porque
as grandes empresas como Amil.
Golden Cross, Blue Life e Unimed
não negociam com o governbo o
reajuste de seus planos.
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Everardo Macicl
Maciel entregou o projeto ontem
ontcm no Palácio
Palacio do Planalto $

Receita

das

quer

mais

IR

multinacionais

ALEXANDRE PINHEIRO
BRASÍLIA — A Receita Federal quer acabar com as brechas
legais que permitem às multinacionfis pagarem menos imposto
no Brasil. O projeto de lei do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) prevê uma fiscalizaçào especial para as operações
dessas empresas com outras sedi,idas em paraísos fiscais. O texto
do projeto, com 29 páginas, foi
levado ontem, pelo secretário da
Receita Federal. Everardo Maciei, ao Palácio do Planalto e deve
ser enviado ao Congresso até a
próxima semana.
As empresas multinacionais
conseguem reduzir o pagamento
do IRPJ declarando exportações
para paraísos fiscais com preços
subfaturados — esta prática também é conhecida como preço de
transferência. As empresas pagam
menos imposto aqui e quase nenhum lá. A proposta da Receita é
apurar o preço real dos produtos
ou serviços exportados com base
em quatro fórmulas diferentes. A
cobrança do imposto seria sobre
esses valores.

O projeto de lei define como
paraíso fiscal todos os países onde
o imposto máximo nào passa dê".'
20%. A partir dessa definição, a
Receita passaria a fiscalizar todaS'"
as operações com esses países. 0§ y
custos das importações que vêm
dos paraíso fiscais também seriam'
fiscalizados. Quando as empresas
superfaturam as compras exter- ••
nas, também pagam menos imposto no Brasil.
A Receita já conseguiu fechar
essas brechas de sonegação para
as empresas brasileiras com subsidiárias no exterior. É que a partfiC
deste ano passa a valer o regime^,
de tributação com base interna-^
cional. Ou seja, as empresas brasi- '
leiras são obrigadas a declarar'?
quanto pagam de imposto em ou- ;
tros países para calcular o IRPJ;
aqui. Essa regra ainda nào atingia •'
as operações de multinacionais;
com empresas não-coligadas.
t
O projeto do governo também f
prevê a extensão das isenções fis- ?
cais dadas às empresas que fome-}
cem vale-alimentação para os pa- [
trões que quiserem dar o benefico j.
em dinheiro.
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3o Congresso de Marketing e Negócios,[<Tencontro nuis importante da América L»ün».i reunindo personalidades
do mundo político e econômico. O Mercosul já é uma realidade, por isso o tema em debate será "Os Desafios da
Competincia Internacional". Um tema que abordará a internacionalização das empresas, a transferência de
tecnologia, o desenvolvimento sustentável e a criação da marca do Cone Sul. Esta 6 sua oportunidade de
atualização e preparação para bons negócios.
Voei terá a oportunidade de participar do eacoatro doa Presidentes do Cone Sul: Fernando Henrique
Cardoso, do Brasil, e Carlos Meaena, da Argentina, estario presentes.
Você vai ouvir 3 conferencistas internacionais, garantindo o seu acesso ã informação globalizada: Jerry Porcas, o
demolidor de mitos, Albert Fishlow, da Universidade de Berkeley / Califórnia, e Gcrardo Galeote, da Comunidade
Européia. São 3 visões diferentes da realidade brasileira e mundial, uma grande oportunidade para você ouvir e
debater os caminhos da internacionalização.
Você também poderá participar da Rodada de Negócios e da Feira dc Produtos e Serviços, que será
realizada de 30/10 a 03/11 no Ilha Shopping, expondo seu produto e fazendo grandes negócios.
Não perca esta grande oportunidade, faça logo sua inscrição.
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Petrobras,
Na Revista Domingo desta semana, o JB, em parceria com a Petrobras,
Instituto
realizada
e
Lazer,
Lazer.
o
tema
Cultura
sobre
a
pelo Instituto
publicará
pcsquisa
publicara pesquisa
difcrentes cidades do nosso estado.
dc 24 diferentes
dc pessoas de
Gcrp, com a opinião
opiniao de
opiniao com a da maioria ec criar um
dc confrontar a sua opinião
Uma maneira clara de
regiocs do Rio de Janeiro.
habitantes
dc
todas
as regiões
dos
com
o
perfil
painel
pcrfil
"Cultura
e Lazer",
Lazer".
0 Rio vai falar sobre
Projeto Opinião
Opiniao do Rio de Janeiro. O
voce precisa abrir o JB para ouvir.
e você
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iEíndice de setembro
f<3 de 0,13% com a

em

0 sobe-e-desce da inflagSto

qfeda dos alimentos
«A inflação de 1996 medida pelo
íncfice Geral de Preços — Disponibilidade Interna (IGP-DI) poderá
ser a mais baixa desde 1947, quanda foi de 2,73%. A estimativa de
técnicos da Fundação Getúlio Varg^r(FGV) é de que o. índice deverá
ficar em torno de 10% no ano. De
janeiro a setembro, o IGP-DI acumula alta de 7,84%.
]Em setembro, o IGP-DI foi de
0,4-3%, com ligeira alta de 0,126
ponto percentual em relação a
acosto, quando chegou a 0,004%.
Ounaiores responsáveis pela baixa
inflação de setembro foram os alimBitos, na verdade, as hortaliças e
continuam em queda.
frjjjas.
"E-uma quevolta aos
preços normais
d<rmercado. Em fins de julho, o
frio prejudicou algumas culturas e
oípreços foram lá para cima, mas
não se sustentaram", explicou o
cKefe do Centro de Estudos de Preçoüda FGV, Paulo Sidney.
"Com
isso, a variação do grupo
alimentação passou de deflação de
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-0,96% em agosto para -1,81% em
setembro. Os preços das hortaliças
tiveram queda de 6,5% para o consumidor, enquanto as frutas caíram
mais ainda: -7,15%. Os maiores
destaques foram alho (-11,36%).
batata inglesa (-12.1%), mamão
papaya (-20,4%). melão (-27,2%) e
manga (-24,6%). Essas mercadorias
pesaram bem menos no bolso do
consumidor e fizeram com que o
índice de Preços ao Consumidor
(IPC) apresentasse deflação de

0.35% em setembro contra alta de
0,01% em agosto. No ano, os alimentos subiram apenas 3,19%.
Na contramão, os preços dos
produtos agrícolas no atacado
pressionaram a inflação de setembro, já que têm muito peso no cálculo do índice. O índice de Preços
por Atacado (IPA), calculado nacionalmente, foi de 0,41%, enquanto em agosto tiveram variação negativa de 0,05%. A soja, por exempio, que sofre os efeitos das cota-

demissões

das

ritmo

O ritmo das demissões na indúsiria fluminense, |que se acelerou a
partir de abril de 1995, começa a
ficar mais lento. Entre janeiro e
setembro do ano passado, foram
demitidos 42.170 trabalhadores, segundo dados divulgados, ontem,
pela Federação das Indústrias do
Esíádo (Firjan). O setor têxtil foi
ura dos setores que mais dispensou
pessoal. Mas de janeiro a setembro
deste ano. foram fechados 25.870
postos de trabalho.
"A
desaceleração tem a ver com
a recuperação da economia do Estado e com a absorção da mâo-dcobra pelo setor de serviços", a 11 rntou o economista Augusto Fran-
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co. diretor técnico da Firjan.
Fm setembro, a taxa de desemprego foi de -0,15%, o segundo melhor resultado do ano. Até agora, a
taxa está acumulada cm -9,42"o.
mas deverá cair se persistir o mesmo resultado de setembro.
Essa recuperação da economia
fluminense está levando os técnicos
da fundação a estimar que o Produto Interno Bruto (PIB) devera
ficar em 5% no ano. ou seja, 60"»
superior à média nacional, que podera chegar a 3%, segundo projeções do governo. Em 1995, o PIB
do Estado do Rio registrou crescimento de 5.5%. enquanto a média
nacional foi de 4.2%.
A previsão de 5% para este ano

levou em conta as projeções de analistas de que o setor de serviços, que
representa 60% do PIB fluminense,
deverá fechar entre 4% e 4,5% em
"Como o setor de serviços é
1995.
muito forte c o setor industrial, que
tem peso de 40% no PIB está com
bom resultado, a previsão è de crescimento acima da média nacional",
Augusto Franco.
A Firjan divulgou, ainda, que as
vendas da indústria no segundo trimestre subiram 2.7%, por causa do
adiantamento das encomendas por
parte do comércio. Mas em relação
ao terceiro trimestre de 1995. as
vendas tiveram aumento de 17.5%.
o segundo maior patamar desde os
três primeiros três meses de 1991.

de

ções internacionais, chegou a subir
16,36% e o caie bruto teve alta de
16,12%. Outros produtos importantes para a cesta básica, como
carne, arroz, aves, óleo de soja refinado também tiveram alta no atacado e vão pressionar os preços no
varejo.
Para contrabalançar, outros
produtos agrícolas tiveram baixa
expressiva de preços em setembro
no atacado, como o mamão (34,85%); ovos (-13,15%), trigo (4,22%), leite (-1,23%) e banana (9,75%).
Segundo a FGV, os preços do
vestuário vinham em queda desde
julho, mas por causa dp lançamento das coleções de verão subiram
um pouco. Por isso, a variação passou de-0,84% para 0,28%.
O grupo habitação está em baixa, já que não houve reajustes de
tarifas de energia elétrica, água e
esgoto, que pesasse no bolso do
consumidor. Até mesmo a renovação dos contratos de aluguéis está
em ritmo menos veloz e a variação
ficou em 1,13% no mês. Em outubro, a previsão é que o índice fique
abaixo de 1%.

no

Rio

0 Dirigentes da Central Cniea dos
Trabalhadores (CUT) e de centrais
sindicais de seis paises da América
Latina se reúnem hoje e amanhã no
Hotel Danúbio, em São Paulo, para
acertar uma ação conjunta contra a
onda de desemprego na região. Os
sindicalistas poderão convocar uma
greve geral no Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Venezuela e
Bolívia. O presidente da CUT, Vicente
Paulo da Silva, o Vicentinho, que comanda a Coordenadoria Sindical —
entidade representativa das centrais
latino-americanas, enumerou como inimigos comuns "o neoliberalismo, a
globalização da economia e a flexibilizaçâo dos direitos trabalhistas".

10%

Senado

este

limita

a

2t

ano;

multa

inadimplência a 2%
por
BRASÍLIA — A Comissão de
Ontem, a Comissão de ConstiConstituição c Justiça do Senado
tuição e Justiça da Câmara tamaprovou, ontem, projeto fixando
bém aprovou projeto de lei que
em 2% o limite para a cobrança
reduz de 20% para 2% as multas
de multas sobre obrigações íinandecorrentes do atraso no pagaceiras contratuais. Segundo o semento das despesas de condomínador Francelino Pereira (PFLnio. A decisão da Comissão tem
MG), autor do projeto, a redução
caráter terminativo e. portanto,
vale para todas as tarifas públicas
não precisa ser aprovada pelo piee para todos os tipos de contrato,
nário. Mas antes de entrar em
vigor, o projeto precisa ser aproinclusive condomínios, mensalivado pelo Senado.
dades escolares, aluguéis, prestade
saúde
e
do
Sisde
ções
planos
De autoria do deputado Aloytema Financeiro de Habitação.
sio Nunes Ferreira (PMDB-SP), o
O projeto aprovado na Comisprojeto altera a Lei 4.591, de 16
de dezembro de 1964. O projeto
são tem caráter terminativo e,
do deputado Aloysio Nunes Ferportanto, não precisa ser aprecia"o condônireira determina que
do pelo plenário. Os senadores
mo que não pagar sua contribuitêm, no entanto, o prazo de cinco
dias úteis para apresentar recurso
ção no prazo fixado na convenção
fica sujeito ao juro moratório de
contra a decisão e pedir a vota1% ao mês, e multa de até 2%
será
o
Nesse
caso,
projeto
ção.
sobre
o débito, que será atualizasemana
na
encaminhado
próxima
do,
se
o estipular a convenção". .
para apreciação da Câmara.

Balcão começa
em novembro
O mercado de balcão organizado da
Bolsa do Rio de Janeiro, o Soma —
Sociedade Operadora do Mercado de
Acesso — começa a 'operar
oficialmente no dia 4 de novembro.
Antes, no dia 14 de outubro, o
sistema entra cm funcionamento em
caráter experimental. Por enquanto,
cinco companhias eslão sendo
cortejadas para se cadastrarem no
sistema: Companhia Riograndense de
Telecomunicações (CRT), Telecèará.
Telegoiás. Saneamento Básico de São
Paulo (Sabesp) c Companhia de
Eletricidade de Pernambuco (Celpc).
A expectativa é de que todas as
companhias de telecomunicações que
estejam fora das bolsas se credenciem
para negociação no Soma.

Lojas abrem no
Dia da Criança
Os pais que deixam para comprar
presentes na última hora podem ficar*
tranqüilos quanto ao Dia da Criança
deste ano. O comércio funcionará
normalmente em 12 de outubro,
feriado de Nossa Senhora da
Aparecida. O Sindicato dos Lojistas
do Comércio do Município do Rio de
Janeiro e o Sindicato dos
Empregados no Comércio, junto com
representantes dos principais
shoppings da cidade, decidiram
transferir o feriado para dia 4 de
'!
novembro, segunda-feira. A troca
deve-se ao fato de 12 de outubro ser
um sábado, dia cm que o comércio
faz 35% das vendas da semana. Coma nova data, o comércio ficará
fechado nos dias 2.3 e 4 de
novembro.
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EMPRESAS:

PEQUENAS EMPRESAS
QUE CHEGARAM À ISO 9000

FUNCIONÁRIOS

9
NETLINK - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
30
VALEQ - VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
47
FDA ALLEROENIC - testes e vacinas para alergia
CAPSUGEL - CAPSUtAS DE GELATINA PARA A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
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A Abresi considera que a regulamentação da Lei Murad,
CONQUISTE

I

A

assinada no dia l2 de outubro pelo Presidente da República,
significa também o reconhecimento dos esforços da maioria

I"

dos que trabalham no setor de hotéis, restaurantes, bares e
ISO

9000

E

0

SUCESSO

DO SEBRAE/RJ

SEMINÁRIO

similares, que já acomodavam de forma harmoniosa as
preferências individuais de fumantes e não fumantes.
A Abresi considera muito importante a correta interpretação
do texto da regulamentação, que determina que os recintos

ISSO
DIA
NAO

É

9000

11 Dl OUTUBRO, ÀS 08:30 H, NO TEATRO SESI
¦
AV. GRAÇA ARANHA, N*l CENTRO
¦
VAGAS LIMITADAS
PERCA ¦ INSCRICOES GRATUITAS

Com o apoio do SEBRAE/RJ, as micro

É uma oportunidade para você conversar

e pequenas empresas também podem ter

também com algumas das 35 empresas

o certificado ISO 9000.

que estão implantando o Sistema de

Venha conhecer a experiência de
pequenas empresas que já conquistaram

Qualidade. E, ainda, com entidades
certificadoras e o INMETRO.

este Atestado Mundial de Qualidade e

Este é o primeiro passo para você ter a

têm uma história de sucesso para contar.

ISO 9000. E todos os lucros que isto traz.

coletivos fechados podem designar áreas reservadas, no
mesmo recinto, para fumantes e para não fumantes, eliminando
qualquer controvérsia sobre a necessidade de se estabelecer
"fumódromo".
área denominada
Ou seja, tudo o que já era feito e reivindicado pela maioria
dos restaurantes do País, e que, finalmente, uma Lei Federal
veio regulamentar.
A Abresi permanece orientando seus associados e afiliados
a continuar atendendo seus clientes com a tradicional
hospitalidade brasileira, sem discriminações, mantendo elevada
a contribuição do setor ao desenvolvimento do turismo nacional.
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Budweiser

Antarctica produzirá a cerveja que
vai chegar ao comércio em novembro
LÁSZLÓ VARGA;
Agência JB
SÃO PAULO — A produção
brasileira da cerveja Budweiser finalmente vai abandonar a área de
planos e projetos para tornar-se
realidade," Responsável por 1%
do mercado de cervejas no Brasil,
a Budweiser hoje é importada dos
EUA e vende XO milhões de litros
anuais. Mas a cervejaria Anheuser-Bush. dona da marca, quer
mais consumidores e. por isso, firmou um contrato de parceria com
a Antarctica. Passados 20 meses
da assinatura do protocolo de intençòes do negócio, os primeiros
lotes da Budweiser nacional chegam"Éao mercado em novembro.
normal levar esse tempo
para iniciar a produção da cerveja". declarou ontem o diretor de
Marketing da Budweiser Brasil.
Ed Farley. Na verdade, a parceria
entre a Budweiser e a Antarctica
foi anunciada com grande estardalhaço, em fevereiro de 1995. e o
projeto só está desencantando
agora. Um dos motivos seria o
alto grau de exigência da multinacional americana no processo de
produção da cerveja.
As primeiras latas da Budweiser nacional estão sendo produzidas na fábrica da Antarctica em
Jacarepaguá. no Rio de Janeiro.
A unidade, a maior da Antarctica,
tem capacidade para produ/ir 6(K)
milhões de litros anuais de cerveja. Com direito à recepção por
mulatas da Portela, o presidente
mundial da Anheuer-Bush. August Bush III. visitou ontem a
fábrica e aprovou a versão brasileira da Budweiser. Chegou ao
Brasil terça-leira. e ficou satisfeito
"Tecom a fábrica da Antarctica.
mos uni parceiro excelente e seu
comprometimento com a gjualidade nos assegura que nossa Budweiser será fabricada segundo os

dá

Gerdau

mais altos padrões que ajudaram
a firmá-la como a cerveja mais
vendida no mundo", disse Bush
ontem no Rio.
A Anheuser-Bush é a maior
cervejaria do mundo, tendo respondido em 1995 pela produção
de 102.7 bilhões de litros de cerveja. o equivalente a 8% do consumo global. A parceria com a Antarctica exigiu investimentos de
USS 52.5 milhões, dando direito a
5% das ações da nova empresa
Antarctica Empreendimentos e
Participações, sendo que essa participação pode atingir até 30%. E
a Antarctica passou a deter 49%
da Budweiser Brasil.
Ao mesmo tempo que dá inicio
à produção da Budweiser no Brasil. a parceria entre a AnheuserBush e a Antarctica também resultou no começo da importação
da cerveja Antarctica para os Estados Unidos. A bebida está sendo vendida, em um projeto piloto,
na Virgínia, na Califórnia e na
Flórida com o nome Rio Cristal.
A cerveja, vendida em garrafas
long heck de 335 mililitros, é distribuida pela Anheuser-Bush.
Miller — Enquanto a Antarctica ataca de Budweiser. a rivai Brahma pretende iniciar a
produção nacional da Miller no
inicio de 1997. A cervejaria americana Miller Brewing fechou contrato de distribuição da sua bebida com a Brahma em outubro do
ano passado. Cerca de 17 milhões
de litros da cerveja importada foram vendidas desde então. O projeto de produção da Miller brasileira prevê um investimento de
USS 10 milhões em máquinas por
parte da multinacional amcricana. A produção da cerveja está em
leste e deve ser fabricada na Brahma de Jacarei (SP). Para isso. foi
criada a Miller Brewing do Brasil.

dividendos

a acionistas
maiores
PORTO ALEGRE — Os 80 mil
gua. o que significará que capital
das três empresas será. respectiva-"'
acionistas do Grupo Gerdau passamente, de RS 201.5 milhões. RS.
rào a receber dividendos maiores a
302.3 milhões e RS 605,6 milhões.
desse
segundo
semestre.
Isso
partir
acontecerá por mudanças que vão
• Frederico Johannpeter explicou
extinguir os títulos (partes benefique a extinção das chamadas
partes .
ciárias) que davam direito aos conbeneficiárias faz parte "de um protroladores de receberem 10% dos
cesso de reestruturação societária,
lucros líquidos, revertendo-os daqui
das empresas Gerdau. iniciada em
para a frente em favor dos acionisjaneiro de 1995". Ao longo do prõtas.
cesso foram incorporadas 19 emO anúncio foi feito ontem pelo
presas e em novembro a Siderúrgica
vice-presidente do Grupo Gerdau.
Açonorte será incorporada pela
Frederico Gerdau Johannpeter. reCosigua. situada no Rio de Janeiro:
velando ainda aumentos de capital
e que passará a se chamar Gerdaú
por subscrição pública das suas três
S A Siderurgia.
companhias de capital aberto: a
A nova empresa "será responsa-,,
Metalúrgica Gerdau, a Cosigua e a
vel pelas atividades industriais hoje'
Metalúrgica Riograndense. Ontem,
conduzidas pela Cosigua no Rio dè
foi publicado edital de convocação
Janeiro. São Paulo e Minas Gerais!
de assembléias gerais extraordináoperações da Açonorte em Pernamrias dessas empresas, a serem realihucoj Bahia e Ceará, além das qua1
zádas no dia 23. podendo ocorrer a
tro usinas siderúrgicas do Exterior: '
subscrição das novas ações entre 2N
duas no Canadá, uma no Uruguai e !
de outubro e 26 de novembro.
uma no Chile".
Reestruturação — O valor
do aumento de capital será de RS
Já a Siderúrgica Riograndense
vai operar as usinas do grupo nd'
29 milhões na Metalúrgica Gerdau.
Rio Grande do Sul e Paraná. eiK
RS 55 milhões na Riograndense e
RS 76 milhões na Cosigua. O preço
quanto a Pains continuará com suas '¦
unidades em Minas. A Metalúrgica
por emissão de cada lote de mil
Gerdau manterá sua posição de
ações será de RS 23 na Gerdau. RS
15 na Riograndense e RS 7 na Cosiholding do grupo.
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à

espera

PORTO ALEGRE — O presidente do Grupo Gerdau. Jorge
Gerdau Johannpeter. afirmou ontem que aguardará a decisão final
do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade). que
havia determinado á Gerdau se
desfazer da siderúrgica Pains,
comprada em leilão, porque caracterizaria um oligopólio, com
47" o do mercado de aços para
"Tenho conlianconstrução civil:
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BRASÍLIA — A Honda já pode
se beneficiar dos incentivos brasileiros para a fabricação de seus carros
no pais. A montadora japonesa assinou. na segunda-feira, o contrato
de adesão ao regime automotivo. O
anúncio foi feito, ontem, pelo secretário de Política Industrial do Ministério da Indústria. Comércio e
Turismo, Antônio Sérgio Melo.
A empresa pretende começar a
produzir 15 mil carros, com quatro
modelos diferentes da linha Civic, a
partir de I99S. Uma fábrica em Sumaré (SP) absorverá USS 350 miIhòes em investimentos. A previsão
é de que sejam criados 500 empregos diretos, disse Melo.
Ao aderir ao regime automotivo,
a Honda perde o direito às cotas
para a importação de automóveis
com alíquota reduzida. As cotas foram criadas para atender reivindicações de Japão, Coréia do Sul e
União Européia, que reclamavam
que o regime brasileiro prejudicava
as vendas de suas empresas que ain-
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O Brasil está prestes a ter um
dos mais fortes mercados de resseguros do mundo. A previsão é
mais do que um incentivo para o
setor, considerando que o autor è
um dos maiores especialistas
mundiais em resseguros. Donald
Grecne não veio pela primeira vez
ao Brasil á loa. Diante da abertura do mercado brasileiro, projeto
já aprovado pelo Senado e à espera de regulamentação, a indústria
de resseguros, nacional e estrangeira. começa a se munir de informaçòes valiosas, em todos os sen"Ê um
tidos.
privilégio vir aqui
experiência",
da
minha
partilhar
disse o advogado americano ao
JORNAL DO BRASIL.
Em abertura de mercados de
resseguros. Donald Greene vem
colecionando consultorias para a
Rússia e a China, por exemplo.
Convidado pelo Instituto de Resseguros do Brasil (IRB). Greene
esteve conversando também com
a Susep. órgão que fiscaliza o se-

Cade

ça nesse novo Cade e na sua visão'
global sobre a internacionalização
da economia e a abertura do mer-,'
cado". disse Jorge Johannpeter.
Cauteloso, o empresário gáú-',
cho disse que uma das possibili-,
dades em estudo seria uma "mu-v.
dança da linha de produção" ti(i'
"9;
Pains. mas lembrou que hoje
mercado de aço está aberto no
Brasil, com taxas de importação
de 2".. a 10% no máximo.

adere

automotivo

do

ao

regime

brasileiro
da não haviam se instalado no BraMl
&
Em contrapartida, a Honda pajg
sl a importar com imposto menorK?
equivalente a I40°o dos investime/P
tos que fizer no pais. Assim, reduz
para 35% a alíquota para a compra
de carros e até 2% na compra de
equipamentos e matérias-primas.
A Honda também terá até três-,
anos para se adequar ao indiçe de:
nacionalização, que exige que 60% •
das peças e componentes dos carros
sejam produzidos no Brasil.
? A Volks deve montar a sua
quinta fábrica no país em Taubaté
(SP), próxima à unidade que pro-,
duz, na mesma cidade, o Gol. Para
isso, a empresa fez obras de infraestrutura para adequar os geradores à maior demanda de energia
elétrica. O vice-presidente mundial
de Compras e membro do Conselho
da Volks José Ignácio López de
Arriórtua, disse que a decisão oficiai sairá até dezembro.

ser

um

dos

resseguro
tor. e com representantes das
maiores empresas de ressegurõs
do mundo que já começam a
plantar as primeiras sementes erh
solo nacional.
Ontem foi a vez da Scor. a
'
maior resseguradora francesa e á
sexta no mundo, inaugurar seii
escritório no Rio de Janeiro. A
empresa, ás vésperas de lançar titulos no valor dc USS 300 milhões,'
na bolsa de Nova Iorque, cheçà
com projetos de explorar nichos^
como o de seguro individual é(p!
de casos de morte e invalidez de
tomadores de empréstimos bancarios. segundo informou Pierrtv
Denis Champvillard. responsavd
pela América Latina. Europa1®
África. Greene garante que a mò^
vimentaçâo do mercado brasileiro'
(USS 16 bilhões) é significativa c.
coloca o pais no topo da lis^a
mundial. "A vantagem é que^o
mercado aqui cresce vertiginosamente, enquanto o americano está
praticamente estabilizado", disse.
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Fernando Rabelo

Porteiro rubro-negro termina amizade

SEVERINO DA SILVA

de 20 anos matando colega vascaíno
NtLSON CARLOS DO SOUZA
Agdncia JB
' ''Por causa de uma discussão de
futebol, o porteiro Salvador Félix
da' Silva. 37 anos. matou ontem
de manhã, com três tiros na cabeçà, o seu colega Severino Laurindò da Silva. 32. Amigos há mais
de 20 anos. os dois vieram da
mesma cidade. Sapé (PB), chegaraiai a jogar futebol juntos num
time de várzea for mado só por
porteiros. Severino foi morto no
Edifício Mugajai. na Rua Raul
Pompéia, 36. em Copacabana.
Salvador, que voltava de uma licença médica por problemas nervósos, não suportou as brincadeiras de Severino depois da goleada
de. 4 a I que o Vasco impôs ao
Flamengo no domingo.
O vascaino Severino Laurindo
trabalhava na portaria do prédio
quando o rubro-negro Salvador
apareceu com um revólver calibre
3t> e fez vários disparos, o último
depois que o porteiro já estava
caido. Uma das balas atravessou
a porta do apartamento 101 e
atingiu na perna a dona-de-casa
Ivone Araújo Martins, 54. que
\arria a sala na hora do tiroteio.
Ivone foi medicada no Hospital
Miguel Couto.
' Sorriso —
Depois de matar o
colega. Salvador saiu tranqüilo
pela Rua Raul Pompéia. ainda
com a arma na mão e só loi preso
nà esquina da Rua Joaquim Nabucoj por unia policiais do llí"
Batalhão de Policia Militar (Copacabana). que passa\am pelo local. Sem esboçar reação e ainda
sorrindo. Salvador foi preso em
flagrante e levado para a 13'1 Delegacia de Policia (Copacabana).
Severino loi socorrido pelos policiais e levado para o Hospital Miguél Couto, onde morreu no final
da tarde após ser operado.
Na delegacia, Salvador — porteiro do edifício 1371 da Avenida
Nossa Senhora de Copacabana —

César

contou aos policiais que deu os
tiros em Severino por que não
agüentava mais as suas gozações
chi torno da goleada do Vasco
sobre o Flamengo. Segundo os
policiais, enquanto prestava depoimento Salvador a todo momento parecia estar em estado de
choque e com o olhar fixo no
infinito reclamava das provocaçòes de Severino.
Conselhos — Os moradores
do prédio 36 da Rua Raul Pompéia, onde Severino trabalhava há
sete anos como porteiro, durante
todo o dia de ontem lamentaram
o crime e informavam não entender o que houve. Para o técnico
em agropecuária José Maurício,
um crime desta natureza não tem
justificativa. Segundo José, Sevefino era muito querido entre os
colegas que a todo o momento o
procuravam — inclusive durante
o serviço —. para conselhos. O
técnico falou ainda que os poucos
prazeres do porteiro eram pescar
no Arpoador. passear com os 11lhos. jogar e discutir futebol. O
oficial dó Exército aposentado
Nelson Silveira, morador do edillcio defronte, disse que admirava
os modos do porteiro. Segundo o
militar, a culpa nestes casos é da
administradora, que não invesgita
a vida pregressa dos seus funcionários na hora de contrata-los e
também não faz exames psieotécnicos nos futuros candidatos a
porteiro.
Natural de Sapé. na Paraíba.
Severino e Salvador fazem parte
de um grupo de 50 amigos que
vieram tentar a vida no Rio de
Janeiro em 1983 | que trabalham
na cidade como porteiros de prédios da Zona Sul. Revoltado e
chorando muito o irmão de Sevemio. Arivaldo Laurindo da Silva.
30. disse esperar que a justiça seja
feita e que o matador de seu ir"apodreça
mão
na cadeia".

Maia

Um

pacato

peladeiro
vascaino

m um expede de conxe/lieiro entre os amiga\ nordestinos'

SALVADOR FÉLIX DA SILVA
Paixão
limites

sem

pelo

rubro-negro
I élix da Silva. 37 anos.
está há 13 no Rio. Nascido na
Salvador
cidade de Sapé. na Paraíba, integra
um grupo de cerca de 50 porteiros
de prédios de Copacabana e Ipanema. na Zona Sul. A paixão pelo
futebol, que sempre uniu o grupo
em animadas peladas na praia, acabou provocando a tragédia.
Torcedor apaixonado pelo l ia-

niengo. Salvador trabalhava como
porteiro no prédio 1371 da Avenida
Nossa Senhora de Copacabana. Há
tempos, segundo informações de
colegas, ele começou a apresentar
"problemas
nervosos", por isso
conseguiu uma licença medica de
15 dias.
Domingo passado loi um dia dificil para Salvador. O resultado do
jogo entre Flamengo e Vasco, que
ouviu agarrado ao seu radinho de
pilha, deixou-o desgostoso, assim
como milhares de torcedoeres rubro-negros. Desde então. Salvador
— bastante brincalhão, segundo
seus colegas — trocou a risada pela
cara fechada.
Na segunda-feira, quando retornou ao serviço por ter expirado o

prazo cia licença médica*! Salvador
começou a ser gozado insistentemente por seu amigo Severino, um
vascaino doente. Severino. amigo
de Salvador desde a Paraíba, não
percebeu o quanto a gozação estava
atingindo o seu companheiro de time da Seleção dos Porteiros.
Ontem, pela manhã, com sei:
corpan/i! de I.Mim. Salvador unad ia a portaria do prédio 36 da Rua
Raul Pompéia. Com o ímpeto que
o tornou o zagueiro titular da Seleçáo dos Porteiros, disparou trés tiros no atacante e amigo Severino.
Agora. Salvador, que segundo
os colegas ja linha uma passagem
na policia da Paraiba por agressão
á mulher, vai amargar mais uma
derrota em sua vida.

defende

de

Severino Laurindo da Silva, 32
anos, vascaino doente, chegou há
13 anos da Paraiba. Com ele. vieram vários amigos tentar a sorte
no Rio. Entre eles. Salvador. A
amizade, que começou no niunicipio de Sapé. quando os dois eram
apenas moleques. No Rio. eles
trabalhavam perto um do outro e
viviam se encontrando.
Amistoso e pacato. Severino
logo passou a exercer liderança
sobre seus conterrâneos. Ontem,
vários deles estavam sentados em
frente ao prédio onde Severino
trabalhava, para saber de seu eslado. Segundo Arnaldo, irmão de
Severino. muita gente vinha se
aconselhar com ele. "Tinha gente
que brigava com a mulher e vinha
aqui pedir conselho."
Casado com Maria Soledade
Palmeira! Severino tinha dois lilhos de 7 e 11 anos. Nas horas de
folga, dividia seu tempo entre as
suas trés paixões; os filhos, o Vasco e a pesem Calmo e tranqüilo,
ele costumava passar horas pescando no Arpoador. Era também
bom de bola e não dispensava
uma pelada na praia ou no clube
do Sindicato dos Porteiros, em
Mauá. distrito de Magé (Baixada
Fluminense), onde era atacante
na Seleção gbs Porteiros, ao lado
do amigo Salvador.
Dia de jogo do Vasco era sagrado para Severino. Deixava tudo de lado e ficava torcendo ao
lado do rádio. A vitória de 4 x I
sobre o flamengo foi demais para
ele. Eufórico, achou de extravasar
sua alegria em cima do rubro-negro Salvador. A comemoração
custou caro!

morte

pena
uma crueldade total. Levaram ele
, O prefeito César Maia defenvivo para um local que era ermo.
deu ontem á tarde a aplicação da
l oi leito um planejamento para
pena de morte para alguns casos
matar. É pena de morte, não tede crimes hediondos, citando conho dúvida", opinou César Maia.
mo exemplo o assassinato do disPara ele. os praticantes de crimes
cotecário Márcio Torres, de 35
hediondos exercem uma influênanos. "Seqüestro com morte e pecia negativa sobre outros presos
na de morte, estupro de criança e
em penitenciárias e prisões de depena de morte e ai dá para fazer
legacias.
uniu lista de casos", enumerou o
A classificação de crimes lieSegundo
ele.
a
implantaprefeito.
diondos loi criada através da Lei
ção da pena de morte não resolveS.072. de julho de 1990. Entre
ria o problema da violência, mas
eles. estão homicídio qualificado
ttttia outro beneficio. "Daria um
instrumento á sociedade para eli(por motivo torpe ou fútil). latroeinio (roubo em que há mortes),
irtinar do seu convívio animais,
extorsão com seqüestro ou morte
monstros, que não podem ser suse estupro. A lei acabou com algutentados pelos impostos pagos
mas garantias legais dadas aos
por esta mesma sociedade", disse.
acusados. Nos casos de crimes lieO assunto foi discutido durandiondos não pode haver fiança,
te o programa Debotes Populares.
liberdade condicional ou anistia.
na Rádio Globo. Depois de parti"Na Constituição
cipar dele. César Maia disse que.
(Artigo 5°. inciso 43). os crimes hediondos são
se fosse deputado federal, apoiaconsiderados similares a como
ria a emenda do falecido deputortura, terrorismo e tráfico de
tado Amaral Neto. em tramitação
drogas", explica o advogado crino Congresso Nacional, proponminalista Nélio Machado.
do um plebiscito sobre a pena de
A emenda constitucional que
morte. No plebiscito, o prefeito
institui a pena de morte no Brasil
t^ibém votaria a favor.
está parada na Comissão de
^Durante a entrevista. César
Constituição e Justiça da Câmara
fez
uma
referência
especifiMaia
dos Deputados desde maio do
ca ao assassinato de Márcio Torano passado. A emenda começou
rçs. no dia 2. nas Paineiras. Mára tramitar na Câmara em 6 outucfo foi jogado vivo de uma altura
bro de I9SS. um dia após a prod?. 100 metros. O crime foi pratimulgaçâo da Constituição.
cado pela estelionatária Vânia LiOs deputados da bancada II unhares da Silva Costa e dois comminense consultados sobre a deparsas. Wellington Sacramento e
claraçâo do prefeito César Maia
José Geraldino Barbosa Filho.
Vânia prestou dese posicionaram
ancontra
a propospoimento
CRIME HEDIONDO
tebntem na Divita. "Pena de morsâò Anti-SeqüesOs crimes hediondos são te é o estado cotro (DAS). Tran- definidos pela Lei 8.072. de metendo outro
qüila e sem de- 1990. São eles: estupro, latroci- crime", afirmou a
ntonstrar
nio (roubo com morte), homi- deputada Laura
arrependimento, cidio qualificado (por motivo Carneiro (PPB).
ela contou deta- torpe ou fútil). extorsão com "Sou contra a
Ihçs de como o morte ou seqüestro, epidemia institucionalizatrio seqüestrou' com resultado de morte (quan- ção do assassinaMárcio na Praça do alguém
propaga uma epide- to num pais onde
(fá Cruz Verme- mia
propositalmente). envene- ha mais injustiças
lha, extorquiu di- namento de água
potável ou do que justiça",
nheiro dele e o substância alimentícia e aten- disse a deputada
assassinou.
Jandira Feghali
tado violento ao pudor
"Aquilo
foi
(PC do B).

Sucessão
crimes
a

de

choca

população

As declarações do
prefeito César Maia serv e m para
reavivar a
polêmica em
torno da pena de morte, justo na
época em que três crimes chocaram a opinião pública! Um deles
foi o assassinato do discotecário

Luis Paulo Conde
Candidato do PFL a proloitura
"A
morte é uma coisa muito
rápida. O criminoso tem que ter seu
castigo, expiar a sua culpa. Além de
prestar serviços á sociedade, é importante que ele também carregue a
culpa. Na minha opinião, as melhores punições, mesmo para os crimes
hediondos, seriam a pena perpétua
ou a de trabalhos forçados"
Hélio Luz
Chefe de Policia Civil
"Me recuso a acreditar
que ele
tenha dito isso. Gostaria de saber se
o Luis Paulo Conde concorda com
esta posição, só pode ser por causa
da eleição. Pena de morte não resolve nada. Hoje já se discute se a
cadeia é a solução".
Nélio Machado
Advogado críminalista
"Nenhum
criminoso deixa de
praticar um crime por causa da pena de morte. A questão é outra: dar
saúde, educação, ocupar as favelas.
A declaração a favor da pena de
morte é fascistóide. Daqui a pouco

Márcio Torres. Os outros dois loram a morte de Andressa de Oliveira. de II meses, e o seqüestro
do bebe Rafael Zappa. na madrugada de domingo na Casa de Sande São Bento, na Ilha do Governador.
Andressa loi espancada e estuprada pelo próprio pai. Carlos
Nunes Couto, de 21 anos. no último dia 2. Os policias; da 30J Delegacia Policia (Marechal Hermes)
ficaram chocados com o crime. O
pai da criança. Carlos Nunes
Couto, de 21 anos. contou a policia que tinha cheirado cocaína antes de violentar a menina. A mãe
de Andressa não estava em casa.

Carlos foi preso dois dias depois. enquanto retirava a certidão
de óbito da menina no Hospital
Carlos Chagas, em Marechal Hermes. para onde ela chegou a ser
levada com vida. Lá. o laudo medico revelou que Andressa tinha
arranhões na vagina e hematomas
pelo corpo. Os policiais da 3()J DP
descobriram que esta não foi a
primeira vez em que Carlos espancou Andressa.
O caso do bebê Rafael Zappa
foi outro a chocar os cariocas. O
bebê loi levado do quarto da mãe.
Cristiana de Sou/a. de 23 anos. na
Casa de Saúde São Bento, por
uma mulher não identificada. \

vão querer matar os doentes, os
aidéticos. Em nenhum lugar do
mundo a pena de morte levou a
uma redução da criminalidade".

Denise Frossard
Juíza
"Acho
que toda solução que não
traz em si a possibilidade da reversibilidade é equivocada em si mesma. Toda decisão tomada durante
a vida deve prever várias soluções,
pois o ser humano e passível de
falhas. O assunto pena de morte e
muito complexo, ele passa por
questões como educação e impunidade".

violência em uma situação de violêncidl A pena de morte produz
violência oficialmente. com rcspaldo legal do governo e. no mundo
contemporâneo, sua eficiência não
loi comprovada. A pena de morte
não diminui a criminalidade. Sou a
favor da prevenção da segurança
pública, do aparelhamento da policia e de um sistema judiciário eficiente. Respeito a opinião dele. mas
discordo"

Alba Zaluar
Antropologa
"A declaração de César Maia c
uma bobagem. Ele provavelmente
não conhece a história e o funcionamento da justiça no Brasil".
Marcos Paes
Comandante do 9* Batalhão da PM
"Cada uni tem sua opinião, mas
um crime como o do bebê de 11
meses estuprado e morto pelo pai
não tem solução".

Rubem César Fernandes
Coordenador do Movimento Viva R>o
"Sou
contra a pena de morte.
Existem estudos abundantes no
mundo sobre a eficiência da pena
de morte, que demonstram claramente que ela não funciona. A pena
de morte acaba sendo um rito de
justiça final que a sociedade se da.
mas não por que tenha resultado
prático de coibir a violência. No
Brasil, o Estado precisa adquirir
credibilidade e a confiança da> pesvias. Esta e uma dKussâo retórica
que desloca o problema, pois a
constituição proíbe a pena de morte".

Paulo César Améndola
Superintendente da Guarda Municipal
"Eu
concordo com a pena de
morte somente para alguns delitos,
como crimes hediondos, extorsão
mediante seqüestro e morte ou estupro com morte".
Bvaristo Moraes Pilho
Advogado criminalista
"A
grande causa da impunidade
é a falta de eficiência da policia.
Como todo governante. César
Maia deveria pôr mais policiais nas
ruas para descobrir os criminosos,
que depois sofreriam a aplicação
das penas criminais. Ele deve ler
dado esta declaração por estar em
fase eleitoral. Como todo político
nesse momento, ele quer cortejar a
opinião pública, que em 90% apóia
a pena de morte. Mas. acredito que.
com toda formação intelectual c
social que ele tem. no fundo da
alma ele não apóia essa medida".

Gilberto Velho
Antropologo
"Sou radicalmente contra a
pena de morte. Ela só acrescenta mais

seqüestradora se internou na jCasa
de Saúde, sem apresentar documenlos. dizendo estar grávida.
Durante todo o domingo, o pai
de Rafael. Giulio Zappa. e Sristina fizeram apelos emocionados
para que a seqüestradora devo)?
vesse o bebê. A mãe guardou o
leite do peito em mampeiras para quando reencontrasse o íjllip
O final feliz veio no dia seguinte:
Rafael foi encontrado num terniinal rodoviário de Tcresopolis, na
Região Serrana. Agora o caso está sendo investigado polo delegadoftjtular da 37J Delegacia de Policia (Ilha do Governador).
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cooperativa

lira

Cartel

circulação

de

Marcelo Sayào

Juiz cassa liminar que dava direito à Cootrapaurb de explorar
(Benfica-Madureira), que pertencia à extinta CTC
correram da decisão através de um
Rio, que não aceitava a cooperativa
MARCELO MOREIRA
agravo, que foi julgado em setemoperando a linha. Em seu relatório,
Os empresários
bro por um conselho de cinco deo juiz afirmou que o processo é de
do cartel dos ônibus
"decisão facílima", uma vez
a
sembargadores.
Os magistrados foque
conseguiram uma viram unânimes na decisão de manter
Cootrapaurb não conseguiu a contória na Justiça. O
o direito da cooperativa até que a
cessão através de licitação, como
juiz Gabriel de Oliobriga a lei. A prefeitura, no entanveira Zefiro, da 4a
prefeitura resolvesse fazer licitação.
Eles também se basearam em um
to, permite que todas as outras liVara de Fazenda
à
ônibus
de
nhas
que pertenciam
Pública, cassou, a pedido deles, a
pedido de associações de moradores, que alegavam que a linha era
CTC sejam exploradas por empreliminar que garantia o direito da
sas do cartel do mesmo modo, isto
muito importante para ficar parada
Cooperativa de Transportes de
enquanto não houvesse uma decié, sem licitação.
Passageiros Urbanos (CootraApesar da decisão, a linha 780
são judicial. O advogado da Coopaurb) de explorar a linha 780
vai poder continuar a ser operada
trapaurb, José Alexandre de Mo(Benfica-Madureira). A linha foi a
a
sentenCootrapaurb
até
rais, vai recorrer.
antiga
que
pela
única das que pertenciam à
"Esta
decisão demonstra a força
ça seja publicada no Diário Oficial.
Companhia de Transportes ColetiA liminar que autorizou a coopetado cartel dos ônibus. Nenhuma das
vos (CTC) — a extinta empresa de
tiva a explorar a linha foi concedida
empresas quis operar a linha, mas
ônibus estadual — que não ficou
no último 3 de julho, na mesma 41
elas também não admitiam que
com as empresas que integram o
Vara de Fazenda Pública. Na èpouma cooperativa pudesse explorar
cartel dos ônibus.
era
Ademir
Paulo
ca,
o
Pimeno
serviço. Quem vai sair perdendo é
no
última
juiz
A liminar foi suspensa
tel, hoje substituído por Gabriel de
a comunidade", disse ontem Flávio
dia 2 de outubro atendendo a um
Oliveira Zefiro.
Morais da Silva, presidente da
pedido do Sindicato das Empresas
Os empresários dos ônibus reCootrapaurb.
de Passageiros do Município do

a

linha

780

Cooperativa tem 60 ex-'piratas'
Ismar Ingbor
Formada por 60 donos de ônique montar uma garagem, onde os
ônibus passam diariamente por mabus que antes se aventuravam como
nutenção, e conseguiram registrar a
piratas, rodando irregularmente e
cooperativa,
citransportando passageios pela
que trabalha inspirada
cm uma filosofia socialista — todos
dade, a Cootrapaurb (Cooperativa
dividem os lucros.
de Transportes de Passageiros Ur"Se
banos) nasceu do sonho de um descom uma só linha nós consetes donos de ônibus, Flávio Morais
guimos sustentar mais de 40 famida Silva, mais conhecido como Flálias. imagine um empresário com
vio Madureira. que via na cooperamais de 20 linhas". Flávio Madutiva uma solução para que os pirareira é autor de uma das ações poias pudessem trabalhar legalmente.
pulares que pede a cassação das
Na Cootrapaurb. cada ônibus
linhas
de ônibus sem licitação. "Sc
tem seu dono. sendo proibido que
tivermos oportunidades iguais de
uma só pessoa tenha mais de um
trabalho, tenho certeza de que o
veiculo. Para explorar a linha 780
—
Flávio
eles
tiveram
a
Benfica)
Cootrapaurb
cartel
acaba", diz Flávio.
preside
(Madureira

O motivo da cassação foi falta de licitação, mas o cartel ganhou

Erros

no

A decisão da prefeitura em
adiar a licitação para as 12 linhas
de ônibus no Rio foi a melhor
saida para evitar uma nova manobra dos empresários do cartel
dos ônibus pelo adiamento da lieitaçâo. A explicação foi dada ontem pelo prefeito César Maia. que
revelou que. na segunda-feira,
empresários haviam formalizado
por escrito vários defeitos tòcnicos do edital. "Com isso, eles já
tinham os elementos para conseguir uma liminar, se não houvesse
uma correção", explicou César.
O prefeito concordou com o

edital

adiaram

adiamento alegando que foram
defeitos técnicos do edital antigo
que permitiram que as empresas
conseguissem adiar a primeira li"Se nós
resolvêssemos
citação.
simplesmente cumprir a data agora, elas iriam conseguir de novo a
liminar e nós iriamos perder muito mais tempo", avaliou.
A idéia de adiar a licitação foi
recomendada pela Procuradoria
Geral do Município. Ontem, o
procurador André Tostes, que está dando orientação jurídica no
processo, disse que os empresários fizeram várias exigências.

licitação
mas apenas uma pôde atendidfu,!',
"Havia
aspectos de natureza tep-',.'.,
nico-juridica que precisavam gâf "j
revistos para que o edital fosse
limpo", explicou. No edital antigoconstava que a tarifa seria de RS
0.50, enquanto o preço cobradflfi
hoje é de RS 0,55. Além disso»,,a
'A
foram exigidas certidões dos om-:
presários que hoje já estão com /
O
prazos vencidos.
A licitação deveria acontecer '
'dé '
inicialmente nos dias 9. 10 e 11
outubro. Os novos prazos foràrh''*
adiados para 19. 20 e 21 de ÜíV
vembro.
•
' ofj
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DE QUINTA A DOMINGO, AS 19 H.
ABERTURA DA CASA. AS 18 H K/WVVI
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COM SERVIÇO DE BAR NllTI DOMINGO
SHOW tllBA Dl
ING 4 DOMICILIO imiiuuinio \
221 -0515 222-51 22 A." " fA
RIVAL ¦ 8 ALVAR0 ALVIM.33 • METRO CINELÁNDIA
TEL. 240- 4469
¦ 11

DE CHAMAMENTO
O Banco do Eitodo d* Goiòt S A, ulo A Proço
eondmonx, n° 546, Ctntro, n«to Capital,
tendo fr vista qu« tâo pouodot mais d* 30
(trinta) dias qut a tua •mpftgoòa LÍBIA DE
FÁTIMA ANTUNES MACIEL dtvtria retornar âi
ativfdodM • nóo o f#i, • m tncontr ando locoi
igrwodo, v«m atrovéi do pr«««nta conc»d«r-lht
o praio d* 05 (cmco| d«i, a contar da
publkofâo dnta, para a lua opftMntoçOo t
juttficof Ao da auténòa ao twvi(o. tob pana d*
diipma por abandono d* cargo
BANCO DO ESTADO D£ GOIÁS S A
G*t*nao d* Dmwivolvirranto ó» RH • QuqIkJoò*

Achei! Achei! AcIh

pí IJ:j
Perfeito Rui Quem Vende,

adesão

de 5

Terminou ontem o prazo para
inscrições dos servidores estaduais no programa de demissões
incentivadas no estado. Até o fim
da noite de ontem, a Secretaria
Estadual de Administração não
havia divulgado o balanço final
do número de funcionários que
aderiram ao programa. Estima-se
que pelo menos 9 mil servidores
optaram pela demissão voluntária. A presidente da União dos
Professores Públicos do Estado
(Uppe). Teresinha Machado, disse ontem que o número de adesões entre os professores é uma
ameaça á qualidade do ensino na

professores
"Com o slt-•//
rede estadual.
dada dos professores.
De acordo com dados da Uplário que a categoria está fanhiffir~
do (piso de RS 100 mais abono de
pe. dos cerca de 9 mil funcionarios registrados no programa até
RS 115) não podemos fazer n;rchr—,
a manha de ontem, 4.871 eram
O que a Uppe queria é quej»s |
"Somos
contra o
professores.
professores continuassem a trapa- !
i
Ihar com um salário decente,
programa de exonerações. A última coisa que a educação pública
não tivessem de ser demitidos pa- j
do estado precisa hoje é de menos
ra melhorar de vida". afirmoifllA ;
Uppe reivindica um piso salaj^tl j
professores nas escolas, já que o
setor perde mais de 2 mil funciode RS 853 para os professores. j
nários por ano com as aposentaA Secretária de Administrado j
dorias, demissões ou exonerações
informou que não serão aceitos |
no programa de demissões fim- j
voluntárias", disse Teresinha.
cionarios considerados funtb- |
Apesar de ser contra o programentais para o funcionamento |
ma, a presidente da Uppe diz que
dos serviços prestados pelo esta- i
do.
I
não tem como impedir a deban-

^AnjOm^acefda

informação

para

você!

I
585-4545
INSTRUÇÕES DE USO
I ) Ligue grátis S85-454S
Ouça as instruções.
2) Em seguida, disque o numero do
código do serviço que você quer ouvir.
IMPORTANTE:
Certifique-se de que o número do
código escolhido está correto.
Quando ouvir a gravaçflo CÓDIGO
ERRADO, disque novamente devagar,
número, para nflo errar.
número
Sc voeipornBo conseguir
completar
a ligação com o telefone de disco,
tente novamente c devagar ou ligue
de um aparelho de teclas.
Mg-AUWWTACJU
211 - Restaurantes Japoneses
212 - Restaurantes a Quilo
213 - Bares
214 - Novidades cm Bares
215 - Bares Tradicionais
22S - Pi/zarias da Zona Sul
- Pizzarias da Zona Norte
Q

•AÚDI
PRIMKIROS SOCORROS
111 - Hemorragia
112 - I.csAcs nos Ossos
113 - Parada Cardíaca
114 - Ataque Cardíaco
IIS- Corpos Estranhos
116 - Mordidas dc Cachorro
HOSPITAIS
1 Sü - Hospitais da Rede Pública (Zona Sul)
151 - Hospitais da Rede Pública (Centro)
152 - Hospitais da Rede Pública (Zona Norte)
153 - Hospitais Psiquiátricos
154 - Hospitais Especializados

m
227 - Farmácias 24 horas (Zcinii Norte)
411 - listradas
413 - Praias
414 - Supcrmcrcudns 24 hurus
41 7 - Comlurb
41 8 - Ouriça* de Jornais
MIM
WteM
419 - Farmácias 24 horas
Sul)
611 - Rio Sul - Serviços (Zona
821 • Pagamento dos Pensionistas do Estado
*18 - Chaveiros 24 horas
82S - Pagamento do Funcionalismo Estadual
¦ 0"CO»*CAo
—j
(
~
•
•,
.
Vt
grjUWH— OtTO
I
311 - cf.rAmica portorello
e
911 - Policias Bombeiros
912 - Dclcsa Civil, Comlurb, Ccg c Light
913 - Delegacias da Mulher, de Atendimento
ao Turista e DivisSo Anti-SeqUestro
421 - Acro barco*
914 - Defesa do Consumidor, Procon e Sunab
422 - Ponte Aérea
423 - Barcas (Niterói)
915 - Plantão Rodoviário
424 - Barcas (Paquctá)
916 - Juizado dc Pequenas Causas e Juizado dc
425 - Barcas (Ribeira)
Menores
426 - Barcas (Ilha Grande)
917-Táxis
Informações sobre comercialização deste serviço, entrar em contato com os telefones 585-4164 e 585-4134.

ffi
ter...»
de
acuaado
Italiano
sido terrorista depõe
O italiano l.uciano Pessina, de 47 anos. acusado dp
participar de atos terroristas na Itália durante a
década dc 70. será interrogado pela primeira ve/; „
hoje, às 12h, na 25J Vara Federal do Tribunal de '
Justiça do Estado. Luciano está preso há 44 dias na
sede da Policia Federal, aguardando a decisão do!1
Supremo Tribunal Federal (STF ) sobre o pedido dc
extradição feito pelo governo italiano. O advogado
Técio Lins e Silva, que defende o italiano, vai pedir
ao STF que seu cliente aguarde o julgamento env liberdade. De acordo com a Justiça italiana, LuckIiio
foi integrante do extinto grupo terrorista de extrçrça
esquerda Prima Linea. responsável por diversos
atentados e assaltos a bancos na Itália. Luciano vive
no Brasil há 14 anos c e sócio do restaurante Osteíia
Dell" Angolo, em Ipanema.
? Depois de dois anos de obras, a Secretaria
Municipal dc Meio Ambiente inaugura dcpoiüle
amanhã a ciclovia Rubro Negra, que liga a pista
da orla do Leblon á Lagoa c à Gávea. A ciclovia
tem 3,5 quilômetros, mas o trecho entre as aveuidas Bartolomeu Mitre e Ataulfo de Paiva (foto).
no Leblon, ainda não foi concluido."0 atrasorfoi
por causa das obras do Rio Cidade. Até sábado,
no entanto, tudo estará terminado", dissç,
secretário de Meio Ambiente. Maurício Lqhp.

711 - Jogos do Campeonato Brasileiro
712 - Ranking do Surf
|p
811 - Titulo de Eleitor
812 - Carteira de Motorista
813 - Passaporte
814 - Carteira de Identidade
816 -CIC
817 - Carteira de Trabalho

V. i
|n d'/
.iC»I i ^
'•n. I

mil

. -REg-QBIEJs. g-UAPP-E^S-

mais

tem

TCE

condena

54

por

corrupção na Saúde
O Tribunal de Contas do Estado aprovou por unanimidade na noite
de terça-feira o relatório do conselheiro José Luiz de Magalhães Lins
sobre o esquema de comipçâo na Secretaria Estadual de Saúde em
1994. Dos 94 implicados no processo, 54 foram condenados a devolver
aos cofres públicos a soma de RS 28.363.955. Entre os envolvidos está
"A
o secretário de Saúde no Governo Brizola. Astor de Mello.
justiça
foi feita", limitou-se a declarar o atual secretário. Antônio Medina.
Entre os funcionários c ex-funcionários públicos listados pelo relatório
como integrantes da Máfia da Saúde estão também 15 ex-diretores de
hospitais, o ex-presidente da Comissão Especial de Licitações da
secretaria, Gildeci da Costa e a ex-Secretária Executiva do Fundo
Estadual de Saúde. Valéria Menezes Rodrigues.
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Falta de profissionais ,» I
fecha setores do laser!
1
A falta de dinheiro e o número de profissionais
inscritos no Programa de Exoneração Incentivada
do governo estadual são os responsáveis pelo
fechamento dc diversos setores do Hospital Geral do
Instituto de Assitência dos Servidores do Estado.
Rio de Janeiro (laseij). como o Centro de
Tratamento Intensivo (CTI) e o Berçário de
Tratamento Intensivo (BT1). Segundo a direção
Departamento Médico. 85 funcionários se
inscrev eram no programa dc exoneração. A direção \
também informou que há cinco meses o laseij não 1
recebe o repasse dos descontos de 20 o nas folhas de •
pagamento dos funcionários estadua s. que
representariam RS 5.1 milhões por mês.
l
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0 SAMBA VENCEDOR
Nftó deixa o samba morrer
Auto' J C Couto
Rio de Janeiro
Nàó deixe o samba morrer
Ouça este grito de alerta
Faz o sol renascer.
Viver na inspiração desses
poetas
Ratifica nossos laços
Com a mais pura raiz
Pra que o samba tenha espaço
No carnaval deste pais
Hoje a lesta do povo
Faz a gente sambar
Vendo blocos e corsos
Como é bom recordar
Lindo é ver o sonho em fantasias
Vem mergulhar na nostalgia

Vende-se
¦

Cine Gávea

busca saídas
para a crise
ANA CLÃUBÍÃ COSTA
s aficcionados do cinema
Vy estão prestes a perder mais
uni espaço: o Cine Gávea está
sendo posto á venda. O anúncio,
publicado nos classificados do
-#B, contraria o boom experimentado pelos cinemas de shopping
— o Gávea funciona dentro do
Shopping da Gávea desde a sua
inauguração, em 1976. Segundo
a proprietária, a jornalista e empresária Márcia da Costa Soares, de 34 anos. o empreendimento vem dando prejuízos.
Segundo Márcia, manter um
cinema independente é tarefa
das mais difíceis num mercado
cada vez mais competitivo. Não
dispondo de uma rede de salas,
onde possa oferecer barganha e
participação na bilheteria aos
distribuidores, o cinema ficou
'
órfão do sistema do grande circuito comercial. O resultado foi
uma sala de exibição alternativa.
,/A saida encontrada pelo Cine
..Qávea para sanar as dividas foi
, a parceria com a RioFilme. que
„ buscava uma sala para exibição
da nova safra de filmes nacio.nais. mas as dificuldades contifhuam.
Saudosismo — Com capa"ddade
para 450 espectadores, a
'
sala de 780 m2 ainda reúne livraria, bomboniére e escritório. Sua
decoração, ao estilo dos anos 70,

Os velhos tempos não se vão
jamais
Era nossa cidade a passarela
Que hoje a Vila traz tão bela
Os bons momentos tradicionais
O meu coração batendo forte
nos salões
Pierrôs e colombinas
E o Zé Pereira com a multidão
Vem nessa onda iô, iô
Vem nessa onda iá, iá
Porque o samba é arte popular
Vem nessa onda iò, iò
Vem nessa onda iá, iá
Porque o samba não vai acabar

flC*

Império
teve
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J.C. COUTO
'Fui
o mais

prejudicado
na

história''
ex-bancário José Carlos CaW rauià Couto, de 37 anos. o
J.C. Couto, não ganhou apenas a
final da disputa que elegeu o seu
samba para representar o enredo
Nâo deixe o samba morrer da Vila
Isabel no carnaval 97. Junto com a
vitória, vieram os boatos de que os
lideres do tráfico de drogas no
Morro dos Macacos pressionaram
o presidente da escola. Olicio dos
Santos, para que seu samba vencesse. Da noite para o dia. o compositor ficou com fama de ter ligações
com traficantes e, de quebra, tor-

nou-sc um verdadeiro vilão.
"Fui o mais
prejudicado nesta
história e estou preocupado por
meu nome estar envolvido. E o
pior. é tudo mentira. Não conheço
traficantes e nunca fui procurado
por ninguém. Toda vez que a comunidade gosta do samba, dizem
que é o samba dos traficantes. Só
pode ser coisa de perdedor ou de
quem não gosta da administração
da escola", disse J.C. Couto.
Contrariando o perfil do sambista — é branco, gordinho e usa
óculos —, o compositor tem curriculo forte na escola. Em 10 anos de
ala dos compositores, ele participou das disputas de samba-enredo
em nove. Foi semifinalista dois
anos e finalista outros sete. A vitória deste ano é sua segunda: em 89,
era seu o samba-enredo Direito è
direito.

"Não ia concorrer este ano
porque gravei um disco e estava sem
tempo. Como o projeto foi adiado,
decidi participar. Não fiz parcerias,
pois todo mundo já estava arranjado", contou J.C. Couto. Fora da
Vila. o compositor já foi assinou
músicas até com a filha de Marti"O
Martinho da Vila, Martinália:
nho gravou Vamos kizombar, feita
por mim. Martinália e Agrião".
Em meio à tamanha turbulência,
J.C.. Couto prefere acreditar que a
Vila vai se unir e superar a crise que
levou Martinho a optar por não
"Sou amigo do
desfilar na escola.
Martinho. O samba dele tinha uma
letra forte, mas a Vila será a última
escola a entrar na avenida na terçafeira e precisava de uma composiçào mais agitada. Tenho certeza
que o Martinho nâo vai nos abandonar nessa hora", afirmou

não

tráfico

O concurso de sambas-enredo _
do Império Serrano para 97, na
noite de terça-feira, não foi freqüentado unicamente pelos sambistas e admiradores da agremiaçào de Madureira (Subúrbio da ,
Central). Junto ás 7 mil pessoas
•
que lotaram a quadra, estavam
cerca de 15 policiais da Divisão de
Repressão a Entorpecentes e do 9"
Batalhão da (Rocha Miranda). A
polícia foi garantir a segurança no
local após denúncias de que traficantes estariam influenciando no
concurso.
Na final, venceu o samba de
Arlindo Cruz, Carlos Sena, índio
e Maurição, que concorria com
outros quatro sambas. Nenhuma
briga foi registrada. De acordo
com o comandante do 9"BPM,
coronel Marcos Paes. havia policiais à paisana, que nâo detecta"O
ram a presença de traficantes.
traficante da Serrinha, João da
Serrinlui, não tem tanta influência
sobre a comunidade", garantiu.
Para o diretor da DRE, dele'
gado Nerval Goulart, os traficantes estão querendo assumir a posiçào que os banqueiros do jogo do
bicho deixaram vaga quando foram presos por formação de qua"Assim,
eles acreditam que
drilha.
se
apresentar
de forma
podem
menos nociva perante a sociedade", disse o delegado, que já identifica a presença de traficantes em
várias escolas de samba. "A
maioria dos traficantes desfila ou
torce por escolas", disse.
Por enquanto, o delegado só
acredita na influência de traficantes na Vila Isabel e na Mangueira.
Na Mangueira, segundo o delega-„
do, já existe a influência de bandi- -*
dos desde o assassinato do presi- - •
dente Carlos Dória, em 1988. Na"'
Vila Isabel, Nerval Goulart che-. .
gou á conclusão que um gerente
do tráfico no Morro dos Macacos, conhecido como Gibi, é um
«»
dos compositores da escola.

cinema
é um convite ao saudosismo.
Vender o Cine Gávea para Márcia Soares é uma grande tristeza.
"Herdei o
gosto pelo cinema do
meu avó. que era arquiteto e
comprou essa casa ainda na
planta". A esperança da proprietária, que ainda não encontrou um empresário interessado
em pagar RS 2.5 milhões pelo
cinema, é encontrar uma parceria ou um sócio para continuar o
negócio que é sua paixão.
A possibilidade da sala ser
adquirida por seitas religiosas,
no entanto, não existe. De acordo com o conselho do Condominio do Shopping da Gávea,no
imóvel só pode ser ocupado por
empresas de diversão.
Exposições — O Cine Gávea tem história. Criado pelo arquiteto Domingos da Costa
Soares Filho em 1976. foi o primeiro a funcionar dentro de um
shopping no Rio. Na inauguraçâo era cinema RioSul. passando anos depois para Cine Gávea. O espaço atualmente é freqüentado por amantes do cinema nacional e artistas que
circulam pelo shopping. Por inciativa de Márcia Soares há
sempre, no local, exposições fotográficas de cenários e figurinos
de filmes nacionais.
Com problemas no ar condicionado, o Cine Gávea fica fechado até sexta-feira, quando se
prepara para a pré-estréia do filme O Judeu, que tem a frente do
elenco Dina Sfat.

"
^

Martinho

Luis Alvarenga

bém refutou novos boatos sobre
sua destituçâo do cargo e o cancelamento da disputa do samba.
"Não è verdade, tive o apoio
de todos. Além disso, pelo estatuto da escola, não tenho como sair
se não há provas", explicou. O
presidente disse ainda que, na
reunião, pediu que um grupo de
conselheiros fosse falar com Mar"Peço,
tinho da Vila.
pelo amor
de Deus. que ele desfaça este pensamento de não desfilar. A Vila
Isabel ama Martinho. Não houve
nada de pessoal contra ele", apelou Olicio, mais uma vez.
Para contornar a crise, o presidente da escola está disposto a
conversar pessoalmente com
"Faço isso se ele
Martinho:
quiser. Sem o Martinho. tudo que
estamos fazendo vai por água
abaixo. Não poder contar com ele
no dia do desfile faz sofrer os 4.5
mil componentes do Alto e do
Baixo Vila. Ele não pode abandonar a escola numa hora difícil.
Além disso, tenho certeza de que
o Martinho não tem nada a ver
com os boatos".

"

perdão

[^Presidente da escola de samba diz que,
sem o cantor, desfile não será o mesmo
G^flRIF.LA GOULART
^escola de samba Unidos de
Vira Isabel está em ritmo de perdão, Ontem, o presidente da escoIa, Õlício Alves dos Santos, fez
um apelo ao cantor e compositor
Martinho da Vila para que reconna
sidèíè' a decisão de não desfilar"Eu.
escola no carnaval de 1997.
ert^iiome de toda a Vila, peço
pefdào por a escola ter deixado o
Mftftinho triste. A tristeza dele é
deTfòda a escola", disse Olicio.
Soando ele, sem Martinho na
aVéhida, a Vila perde 80% de sua
"Tenho humildade
capacidade.
pari falar isto. Martinho c indispensável para a escola, no enredo
Não deixe o samba morrer ele não
pode faltar", acrescentou.
Na noite de terça-feira. Olicio
aproveitou a reunião do conselho
da escola para desmentir os boatos-de que teria sofrido pressões
de traficantes de drogas do Morro
dos Macacos para eliminar o
samba de Martinho e optar pelo
de J.C. Couto na final disputada
"Os 23 conselheiros
no domingo.
ficaram do meu lado. Até o traficante que foi preso negou esta
história", contou Olicio. que tam-
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salas de projeção
Márcia Soares, a proprietária, disse que a vocação alternativa do Cine Gávea atrapalha a competição com a rede de grandes

O

precursor

das

salas

em

shoppings
1'IDRO BUTC IU K*
O Cine Gávea é um dos poucos
cinemas independentes do Rio —
isto é. não faz parte do circuito
dos quatro grandes exibidores cariocas: o Severiano Ribeiro (donos do Roxy c Leblon). a Art (Art
Fashion Mall. Art Casashopping). o grupo Star Multicinemas
(Star Ipanema. Star Copacabana)
e o grupo CIC (Largo do Machado. Metro Boavista). O outro ci-

~~

nema não vinculado ao chamado
circuitào. o Estação Botafogo,
cresceu a ponto de virar um circuito de programação alternativa
e já abriu filial até em São Paulo.
Situado num dos melhores
pontos da cidade, o Cine Gávea já
foi um dos melhores cinemas de
shopping do Rio. apesar de andar
um tanto decadente. Há alguns
meses a cineasta Norma Bengell
financiou a instalação de um som
dolby stereo na sala. para que seu
filme passasse em condições decentes. O cinema vinha priorizando a produção brasileira desde
que Carlota Joaquina, de Carla
Camuratti. fez grande sucesso, lotando a sala.
A crise do mais antigo cinema
de shopping do Rio de Janeiro

~~

~^
•"

soa anacrônica. Pelo menos 20
novas salas estão para ser abertas
na cidade, todas sob o teto seguro
dos centro comerciais. No próximo mês, o grupo Severiano Ribeiro inaugura sete salas pequenas de
uma tacada só no no\o shopping
center Iguatemi. no Andarai. Curiosamente. o único cinema de rua
que está para abrir (o Espaço
Unibanco de Cinema, em Botafogo) tem o apoio da RioFilme. Esta empresa da prefeitura, especializada em distribuir a produção
nacional, tinha um acordo para
que seus lançamentos fossem exibidos no Cine Gávea.
No mercado cinematográfico
carioca, cada grupo de exibidores
tem a prioridade de um distribui-

dor de filmes. A Art Filmes costuma lançar todas as produções da
Columbia Pictures. O Severiano
lança da Fox e da Warner. O CIC
da United International Pictures.
Ou seja. todos as grandes produções americanas já têm endereço
certo para estrear no Rio. Raramente sobra um filme grande para
um circuito de menor porte. Esses
têm que se programar com os filmes independentes. O Cine Gávea
pode ter sofrido um estrangulamento com a retração do mercado
este ano. A TV a cabo e os preços
altos (o ingresso está em torno de
RS 7. e já custou cerca de um
dólar) têm mantido o público longe da telona.
* Pedro Bulcher e critico de cinema de
Revista Programa
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O acidente foi de manhã cedo e havia

pouca gente no 18° BPM, em Jacarepaguá
tese é que o acidente tenha sido
Ontem, três soldados do 18°
"Batalhão
causado por um rio canalizado
de Polícia Militar, em
jacarepaguá (Zona Oeste), viveque passa embaixo do batalhão,
localizado numa área de solo panram uma daquelas cenas que patanoso. A conclusão só sai mais
recem existir apenas na cabeça
tarde, em laudo, mas è provável
dos produtores hollywoodianos
.que o prédio seja demolido.
de filmes de catástrofe. Eles estavam ás 6h55 no prédio principal
Entre as 15 salas que funcionado 18° BPM. quando ouviram a
vam nele estavam os gabinetes do
estrutura dc concreto estalar e
comandante e do subcomandante,
sentiram o chão se mover. Os três
a tesouraria, dois almoxarifados e
correram para fora e descobriram
o dormitório do oficial de dia. que
que não se tratava de pesadelo: a
já hospedou um preso ilustre, o
construção de dois andares tinha
bicheiro Castor de Andrade. Seafundado nada menos do que 80
gundo o comandante do 18°
centímetros. Por causa do risco de
BPM, coronel Generino José Lodesabamento, a área foi interditapes Filho, que foi até seu gabinete
da.
para pegar sua arma e sua farda,
Engenheiros da Defesa Civil
as salas ficaram intactas e não
"Felizmunicipal, da PM e da Emop
houve prejuízo material.
mente, ninguém se feriu, porque o
(Empresa de Obras Públicas) visexpediente do batalhão só começa
toriaram o local e disseram que
às 8h", disse. Dos 519 policiais, 20
um vazamento na cisterna pode
estavam de serviço na hora em
ter minado as fundações e provoque o prédio afundou.
cado o afundamento. Outra hipó-

O incidente mexeu com a rotina do batalhão. O telefone de
emergência (190), que atende Jacarepaguá e Barra da Tijuca, ficou fora do ar quase uma hora.
As antenas de comunicação tiveram que ser instaladas em outro
prédio e cinco presos transferidos.
As 491 urnas eletrônicas de quatro zonas eleitorais, que estavam
guardadas em salas próximas à
parte danificada do prédio, foram
removidas para o estande de tiro
do batalhão.
Na avaliação dos engenheiros
que estiveram no 18° BPM, é mais
barato demolir o prédio e erguer
um novo, mais moderno, do que
tentar reconstruí-lo. Segundo o
diretor-geral de apoio logístico da
PM, coronel Diolindo Guimarães
Gonçalves, o prédio foi construido há 25 anos. "Ele estava no
programa de reformas de imóveis
da corporação", contou.
/^I

Paulo Nicolella
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O Departamento Nacional do SENAI - Serviço Nacional de Apren- \
dizagem Industrial, e o SENAI/Cetiqt - Centro de Tecnologia da j
i
Indústria Química e Têxtil convidam para a missa em memória doj
saudoso Conselheiro da Comissão de Apoio Técnico e Adminis»,
trativo do SENAI/DN e Presidente do Conselho Temático Admi- j
4
nistrativo do Cetiqt, que será celebrada amanhã, dia 11 de outubro
j
de 1996, sexta-feira, às 9 horas, na Igreja da Candelária, na Praça!
Pio X, Centro, Rio de Janeiro.
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A Diretoria da Confederação Nacional
da Indústria
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(CNI)

dirigentes,

funcionários

e

amigos para a missa de T dia do seu inesquecível ex- ,
Vice-Presidente

Dr. Edgard Julius Barboza Arp,

que.,

será realizada amanhã, dia 11 de outubro de 1996, sex-ta-feira,

às 9 horas,

na Igreja da Candelária,

na Praça

Pio X, Centro, Rio de Janeiro.
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Engarrafamento

Na

Sexta-Fe

ira.

tÈmhora o prédio inteiro do IS" BPM lenha afundado, a escadaria da entrada principal não foi abalada

Procurador

indulto

de

CARLOS NOBRE
Últimos integrantes da cúpula
do jogo do bicho ainda presos, José
Caruzzo Scafura, o Piruinha: Carlos
Teixeira Martins, o Carlinlws Maracami, Valdoniiro Paes Garcia, o
Miro', e Haroldo Nunes Rodrigues,
o Haroldo Saen: Pena reivindicaram o beneficio do indulto, mas
podem continuar na cadeia por
mais tempo. O procurador José Augusto de Araújo Neto. da .V Camara Criminal do Tribunal de Justiça,
mostra num parecer anexado ao
processo para a libertação dos bicheiros que o indulto presidencial
não beneficia os condenados por
crimes hediondos.
Cada um dos 14 integrantes da
cúpula da contravenção foi condenado a sei-, anos de prisão por formação de quadrilha para cometer
homicídios e corromper o aparelho
policial, em sentença aplicada em
1993 pela juiza Denise Frossard. Na

Polícia
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bicheiros
quatro
época, o homicídio não fazia parte
da lei dc crimes hediondos (Lei n"
8.072. de 1990). No entanto, uma
nova lei alterou o Io artigo da 8.072.
prejudicando os 14 bicheiros.
O decreto presidencial n° 1645.
de 26 dc setembro de 1995, torna
inaplicável o indulto aos quatro bicheiros porque não prevê o beneficio ao condenado que cometeu crime hediondo, mesmo que tenha sido praticado antes da vigência da
lei 8.072. José Augusto lembra que
a,sentença da juiza Denise Frossard
demonstrou que a condenação por
formação de quadrilha foi para a
prática de homicídio e corrupção.
No entanto. Luís Pacheco
Drummond. o iuisinho Dnmmum<|
e Ailton Jorge Guimarães, o Capitão Guimarães, foram indultados há
pouco tempo. Os dois contraventores. porém, estão na mesma situação c deveriam continuar na cadeia
uma vez que as restrições do decre-

abre

to presidencial também valem para
eles.
Para o procurador José Augusto. o argumento dc bom comportamento penitenciário dos presos —
usado também para conseguir o indulto via luihcas corpi]| — também
não convence. Segundo o procurador. os integrantes da cúpula do
bicho respondem a processo em segunda instância por formação de
quadrilha. As gravações de telefonemas de bicheiros no Presidio
Vieira Ferreira Neto. cm Niterói,
em 1994. mostravam que os contraventores mantinham o controle do
jogo e ainda planejavam o assassinato de autoridades públicas.
A concessão de indulto a Pinanlia, Carlinlws Mamam1, Miro e
Haroldo Saen: Pena deverá ser decidida na próxima terça. Na segunda-feira passada, o desembargador
Mauro Nogueira, relator do processo. passou mal e a sessão foi adiada.

inquérito

O Jornal do Brasil solicita
aos anunciantes do Caderno Achei! que antecipem suas
autorizações para o início da semana. Seu anúncio sai no sábado,
em 3 posições diferentes e na Internet durante toda a semana
através do JB Online.
Mas, você não precisa deixar para última hora.
De 2* a 5* de 8 às 19H, fica muito mais fácil. E mais seguro.
Evite o congestionamento das linhas telefônicas na sexta-feira.

Ligue para
\
y
4
\
1
4 •

¦
516-5000

que o Caderno Achei! vende o seu cano rapidinfao.
Evite o congestionamento na hora de vender seu carro.
Ligue Já. Engarrafamento, basta o do trânsito.

contra

repórter

BRASÍLIA — A Policia Civil do
Distrito Federal instaurou inquèrito para apurar a conduta da
repórter Rovênia Amorim, detida
anteontem ao tentar simular o seqüestro de um bebê recém-nascido para demonstrar a falta de
segurança dos hospitais da capital. A 1* Delegacia de Policia vai
apurar se a repórter do Jornal de
Brasília colocou em risco a vida
da criança usada na reportagem.
A delegada de plantão Ana Lúcia
Pierre desistiu de lavrar o flagrante por tentativa de seqüestro depois de ouvir depoimento da jornalista e de funcionários do hosfoi
pitai onde Rovênia Amorim
"Seria uma
_ fazer sua reportagem.
injustiça recolher alguém sem ter

de

o crime definido", argumentou o
delegado titular da 1* DP, Ulisses
Moreno.
O inquérito só deve ser concluido em 30 dias. O delegado
informou que a jornalista ainda
poderá ser enquadrada no artigo
349 do Código Penal, que define o
crime de subtração de incapazes.
Para esse crime, a lei prevê pena
de dois meses a dois anos de prisão. No caso da repórter, ela não
teria que cumprir pena por ter
devolvido a criança à mãe.
Na tarde da última terça-feira.
Rovênia Amorim entrou na maternidade do Hospital Regional
da Asa Sul para fazer uma reportagem sobre a falta de segurança
nos berçários. Em dois leitos do

Brasília
hospital, Rovênia se apresentou
como repórter e pediu a duas
mães que emprestasse as crianças
para serem levadas até a saida do
hospital, mostrando que não havia segurança, pois entrou sem ser
importunada. As mães se recusaram a emprestar seus bebês.
A repórter entrou em outro leito e pegou uma criança com apenas dez horas de vida. A mãe,
Vilma Faustino da Silva, de 30
anos. estava dormindo. Ao tentar
deixar o hospital, a repórter foi
barrada por um segurança. Devolveu o recém-nascido ao berço
sem que a mãe acordasse e. acompanhada do segurança, apresentou-se à direção do hospital, sendo presa em seguida.
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AVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRES
Nas Loja* da Classificados
2as. ás 6as feiras, das 9:00 às 17:00 h.
ANÚNCIO KM TKLIFONE
510-5000
2as às 5as feiras, das 8 00 ás 19 00 h.
Sextas-feiras, das 8 00 às 20.00 h.
plantAo diArio
585-4320 • 585*4540
2as. às 6as feiras, das 8:00 ás 21:00 h.
Sábados e Feriados, das 8 00 às 14:00 h.
Domingos, das 9.00 ás 20:00 h.
JORNAL DO BRASIL
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¦ O acidente foi de manhã cedo e havia
pouca gente no 18° BPM, em Jacarepaguá
tese é que o acidente tenha sido
Ontem, três soldados do 18°
causado
em
Militar,
de
Policia
Batalhão
por um rio canalizado
Jacarepaguá (Zona Oeste), viveque passa embaixo do batalhão,
localizado numa área de solo panram uma daquelas cenas que patanoso. A conclusão só sai mais
recem existir apenas na cabeça
tarde, em laudo, mas è provável
dos produtores hollywoodianos
.que
o prédio seja demolido.
Eles
estade
catástrofe.
filmes
de
vam às 6h55 no prédio principal
Entre as 15 salas que funcionado 18° BPM, quando ouviram a
vam nele estavam os gabinetes do
estrutura de concreto estalar e
comandante e do subcomandante,
sentiram o chão se mover. Os três
a tesouraria, dois almoxarifados e
correram para fora e descobriram
o dormitório do oficial de dia, que
que não se tratava de pesadelo: a
já hospedou um preso ilustre, o
construção de dois andares tinha
bicheiro Castor de Andrade. Seafundado nada menos do que 80
gundo o comandante do 18°
centímetros. Por causa do risco de
BPM, coronel Generino José Lodesabamento, a área foi interditapes Filho, que foi até seu gabinete
da.
para pegar sua arma e sua farda,
Engenheiros da Defesa Civil
as salas ficaram intactas e não
"Felizmunicipal, da PM e da Emop
houve prejuízo material.
mente, ninguém se feriu, porque o
(Empresa de Obras Públicas) visexpediente do batalhão só começa
toriaram o local e disseram que
ás 8h", disse. Dos 519 policiais, 20
um vazamento na cisterna pode
' ter minado as fundações e provoestavam de serviço na hora em
que o prédio afundou.
cado o afundamento. Outra hipó-

O incidente mexeu com a rotina do batalhão. O telefone de
emergência (190), que atende Jacarepaguá e Barra da Tijuca, ficou fora do ar quase uma hora.
As antenas de comunicação tiveram que ser instaladas em outro
prédio e cinco presos transferidos.
As 491 urnas eletrônicas de quatro zonas eleitorais, que estavam
guardadas em salas próximas á
parte danificada do prédio, foram
removidas para o estande de tiro
do batalhão.
Na avaliação dos engenheiros
que estiveram no 18° BPM, é mais
barato demolir o prédio e erguer
um novo, mais moderno, do que
tentar reconstrui-lo. Segundo o
diretor-geral de apoio logístico da
PM, coronel Diolindo Guimarães
Gonçalves, o prédio foi construido há 25 anos. "Ele estava no
programa de reformas de imóveis
da corporação", contou.

A FAMÍLIA DE
r
DANIEL MEHLINSKY
Comunica seu falecimento ocorrido ontern
(09.10.96) e convida para a cerimônia de cremação que será realizada hoje (10.10.96) às 11:00
h. no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju
(Pede-se não enviar flores)
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O Departamento Nacional do SEN AI Serviço Nacional de AprenJ
- Centro de Tecnologia chr«
dizagem Industrial, e o SENAI/Cetiqt
Indústria Química e Têxtil convidam para a missa em memória do:
saudoso Conselheiro da Comissão de Apoio Técnico e Adminis-:
trativo do SENAI/DN e Presidente do Conselho Temático Admi-j4
nistrativo do Cetiqt, que será celebrada amanhã, dia 11 de outubro'
de 1996, sexta-feira, às 9 horas, na Igreja da Candelária, na Praça;
Pio X, Centro, Rio de Janeiro.
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da Indústria

Diretoria da Confederação Nacional
convida

(CNI)

dirigentes,

funcionários

e

amigos para a missa de T dia do seu inesquecível ex-.
Vice-Presidente Dr.

Edgard Julius Barboza Aip,

que-

será realizada amanhã, dia 11 de outubro de 1996, sexta-feira,

às 9 horas,

na Igreja da Candelária,

na Praça

Pio X, Centro, Rio de Janeiro.
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Embora o prédio inteiro do 18" BPM tcnlui afundado, a escadaria da entrada principal não Joi abalada
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indulto

CARLOS NOURlí
Últimos integrantes da cúpula
do jogo do bicho ainda presos. José
Caruzzo Scafura. o Piruinha; Carlos
Teixeira Martins, o Cadinhos Mumaná; Valdomiro Paes Garcia, o
Miro: c Haroldo Nunes Rodrigues,
o Haroldo Sacn: Pena reivindicaram o beneficio do indulto, mas
podem continuar na cadeia por
mais tempo. O procurador José Augusto de Araújo Neto. da 31 Camara Criminal do Tribunal de Justiça,
mostra num parecer anexado ao
processo para a libertação dos bicheiros que o indulto presidencial
não beneficia os condenados por
crimes hediondos.
Cada um dos 14 integrantes da
cúpula da contravenção foi condenado a seis anos de prisão por formação de quadrilha para cometer
homicídios e corromper o aparelho
policial, em sentença aplicada em
1993 pela juiza Denise Frossard. Na

Polícia

bicheiros

de
quatro
época, o homicídio não fazia parte
da lei de crimes hediondos (Lei n"
8.072. de 19901. No entanto, uma
nova lei alterou o 1° artigo da 8.072,
prejudicando os 14 bicheiros.
O decreto presidencial n° 1645,
de 26 de setembro de 1995. torna
inaplicável o indulto aos quatro bicheiros porque não prevê o beneficio ao condenado que cometeu crime hediondo, mesmo que tenha sido praticado antes da vigência da
lei 8.072. José Augusto lembra que
a sentença da juiza Denise Frossard
demonstrou que a condenação por
formação de quadrilha foi para a
prática de homicídio e corrupção.
No entanto, Luis Pacheco
Drummond, o Luisinho Drummomi.
e Ailton Jorge Guimarães, o Capitão Guimarãesi foram indultados há
pouco tempo. Os dois contravcntores, porém, estão na mesma situação c deveriam continuar na cadeia
uma vez que as restrições do decre-

abre

to presidencial também valem para
eles.
Para o procurador José Augusto, o argumento de bom comportamento penitenciário dos presos —
usado também para conseguir o indulto via haSças corpns — também
não convence. Segundo o procurador, os integrantes da cúpula do
bicho respondem a processo em segunda instância por formação de
quadrilha. As gravações de telefonemas de bicheiros no Presidio
Vieira Ferreira Neto, em Niterói,
em 1994. mostravam que os contraventores mantinham o controle do
jogo e ainda planejavam o assassinato de autoridades públicas.
A concessão de indulto a Pirttinlia, Carlinlws Maracanã, Miro e
Haroldo Sacn: Pena deverá ser decidida na próxima terça! Na segunda-feira passada, o desembargador
Mauro Nogueira, relator do processo. passou mal e a sessão Ibi adiada.
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O Jornal do Brasil solicita
aos anunciantes do Caderno Achei! que antecipem suas
autorizações para o início da semana. Seu anúncio sai no sábado,
em 3 posições diferentes e na Internet durante toda a semana
através do JB Online.
Mas, você não precisa deixar para última hora.

í
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De 2" a 5* de 8 às 19H, fica muito mais fácil. E mais seguro.
Evite o congestionamento das linhas telefônicas na sexta-feira.
Ligue para

inquérito
¦

contra

repórter

BRASÍLIA — A Policia Civil do
Distrito Federal instaurou inquérito para apurar a conduta da
repórter Rovênia Amorim, detida
anteontem ao tentar simular o seqüestro de um bebê recém-nascido para demonstrar a falta de
segurança dos hospitais da capital. A Ia Delegacia de Policia vai
apurar se a repórter do Jornal de
Brasília colocou em risco a vida
da criança usada na reportagem.
A delegada de plantão Ana Lúcia
Pierre desistiu de lavrar o flagrante por tentativa de seqüestro depois de ouvir depoimento da jornalista e de funcionários do hosfoi
pitai onde Rovênia Amorim
fazer sua reportagem. "Seria uma
injustiça recolher alguém sem ter

de

o crime definido", argumentou o
delegado titular da I' DP, Ulisses
Moreno.
O inquérito só deve ser concluido em 30 dias. O delegado
informou que a jornalista ainda
poderá ser enquadrada no artigo
349 do Código Penal, que define o
crime de subtração de incapazes.
Para esse crime, a lei prevê pena
de dois meses a dois anos de prisão. No caso da repórter, ela não
teria que cumprir pena por ter
devolvido a criança á mãe.
Na tarde da última terça-feira,
Rovênia Amorim entrou na maternidade do Hospital Regional
da Asa Sul para fazer uma reportagem sobre a falta de segurança
nos berçários. Em dois leitos do

Brasília
hospital, Rovênia se apresentou
como repórter e pediu a duas
mães que emprestasse as crianças
para serem levadas até a saida do
hospital, mostrando que não havia segurança, pois entrou sem ser
importunada. As mães se recusaram a emprestar seus bebês.
A repórter entrou em outro leito e pegou uma criança com apenas dez horas de vida. A mãe,
Vilma Faustino da Silva, de 30
anos, estava dormindo. Ao tentar
deixar o hospital, a repórter foi
barrada por um segurança. Devolveu o recém-nascido ao berço
sem que a mãe acordasse e. acompanhada do segurança, apresentou-se á direção do hospital, sendo presa em seguida.

516-5000
que o Caderno Achai! vende o seu carro rapidinho.
Evite o congestionamento na hora de vender seu carro.
Ligue já. Engarrafamento, basta o do trânsito.
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LUIZ ROMANO FIGUEIRA
UM ANO DE SAUDADE
ESPOSA. FILHOS e NETO convidam os demais parentes e amigos para a MISSA
amanhã, dia 11. sexta-feira, às 10 30 horas na IGREJA N
t de uni ano a ser celebrada
S DA CONCEIÇÃO E BOA MORTE. Rua do Rosário esq Av Rio Branco

REGISTRO

SANDRA GOMES
(1 ANO DE SAUDADE)
A FAMlUA GOMES convida a todos aqueles que conviveram com nossa
querida SANDRA para a Missa de 1 ano em sua memória a ser realizada no
dia 11 de outubro, 6a-feira, às 9:00 horas, na IGREJA NOSSA SENHORA
DE COPACABANA na Rua Hilário de Gouveia, 36 - Copacabana.

ENY JORDÃO DO VAL VILLARES
AECIO. ELIANE. HAROLD. ROBEFHA. DANIEL. CHRISTINE.
MARIANA. ADRIANA. CÉSAR ALBERTO. ANA PAULA. JULIANA e CÉSAR convidam parentes e amigos para a Missa de
.. , Sétimo Din de sua amada Eny. 6-' - feira dia onze. às 18 30
horas na Igreja da Ressurreição, à R Francisco Otaviano.

Marcada: para hoje, a internaçâo no Hospital Sírio e Libanês, na
capital paulista, do cardeal-arcebispo de São Paulo, dom Paulo Evaristo Arns (foto). Ele será submetido a
uma cirurgia para retirar catarata
no olho direito. A operação vai ser
realizada pelo médico Newton Kara. Dom Paulo, que já encaminhou
sua renúncia ao papa Joio Paulo U
em 14 de setembro, quando completou 75 anos, passará duas semanas afastado da arquidiocese, em
repouso absoluto. A catarata, problema comum em pessoas de sua
idade, agravou-se com os distúrbios
provocados por um acidente em
outubro de 1992, em Santo Domingo. República Dominicana, quando o carro onde viajava, um jipe
militar, foi abalroado num cruzamento. Dom Paulo sofreu uma fissura no crânio, perdeu parte da
audição e cerca de 80% da visão no
olho direito. Por orientação do
neurologista, fez uma série de exercicios. em janeiro de 1993, para
recuperar a memória. Numa segunda etapa, o cardeal terá que operar
uma catarata também no olho esquerdo.
Carlos Ooldflrub — 27107192

PR0F. LEONEL BAPTISTA DA SILVA
(MISSA DE 7" DIA)
lua. Runata e Alexandre Yazeji: Vera. Mímica e Webor Quadra.
Maria Esteia e André Marinho convidam para a MISSA DE 7"
DIA do seu querido e inesquecível pai e vò a ser realizada na
sexta-feira, dia 11 de outubro, às 9 00 horas, na Capela Santa
1
Infes. na Rua Marv Pessoa, n" 91 Gávea

ARMANDO GONÇALVES DE SOUZA E FRIAS
(Falecimento)
A FAMÍLIA comunica o seu falecimento ocorrido ontem dia
09/10 e convida para o seu sepultamento HOJE, dia 10/10, às
16:00hs, no Cemitério São Francisco Xavier (Caju). O féretro sairá
t da Capela 4 do Cemitério da Ordem da Penitência.

FERREIRA TAVARES

NILSON

(Falecimento)
if
A Diretoria do Grupo INPAL S/A comunica com pesar o
falecimento do pai de nosso Diretor de Controle (Paulo Sérgio)
e convida para o sepultamento hoje às 10h no
Cemitério São Francisco Xavier (Caju) - Capela I

n

EOGARD JULHJS BARBOZA ARP
j ¦

MISSA DE 7° DIA

u
tf

O SINERGIA-SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA ENERGIA
ELÉTRICA - Consternado pela irreparável perda de seu
Diretor e grande colaborador, convida para a missa de 7° Dia
em Intenção de sua boníssima alma a ser celebrada às 9:00 hs
do dia 11 de outubro de 1996, (6* feira) - na Igreja da
Candelária - Praça Pio X - Centro.

ORLANDO

DE

Nova lorq . EUA — AFP

Decidido: que o show Harlem
sunday, do coral gospel da Igreja
Batista Mount Moriah, do Harlem,
Nova Iorque, vai virar especial de
Natal para a televisão brasileira. O
espetáculo será realizado hoje, ás
21h, no Teatro Carlos Gomes. O
coral é muito requisitado para gravaçôes na televisão americana. Só
na semana passada, ele fez três espcciais, um para a NBC, um para o
Morning show, da CBS, e outro
para o Gospel today, no canal 16 da
televisão a cabo dos Estados Unidos. Esta é a quarta vez que o
grupo americano faz uma turnê por
aqui, e a produção do show que
será gravado è de Nelson Motta,
Maria Duha e Joana Motta.

v
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SOUZA

(MISSA DE 7o DIA)
A família, amigos e funcionários da Rádio
Jornal do Brasil convidam para a MISSA DE 7o
DIA. a realizar-se no dia 11 /10/96, às 10 horas
na IGREJA SÃO PEDRO PRÍNCIPE DOS
APÓSTOLOS, na Av. Paulo de Frontim n° 566.

Participaram: em Nova Iorque, de uma cerimônia promovida pela
Fundação Princesa Grace, Caroline e seu irmão, o príncipe Albert, de
Mônaco (foto). Considerada uma das mais belas princesas da Europa,
Caroline, 39 anos, compareceu á noite de gala usando um lenço na cabeça, e
estava bem mais magra. No dia 11 de setembro, a revista italiana Oggi
publicou uma fotografia da princesa, feita em Saint-Rémy-de-Provence,
França, em que ela aparecia completamente calva. As fotos chocaram os
leitores e mostravam que em algumas áreas da cabeça não havia cabelo,
enquanto em outras já estavam nascendo alguns fios. De acordo com a
própria Oggi, o problema da surpreendente calvície da princesa pode ser
devido a uma doença chamada alopecia ou tem causa psicológica, já que
algumas pessoas com esgotamento nervoso manifestam esse tipo de reação.
Caroline ficou viúva em 1990, quando seu segundo marido, Stefano Casiraghi, sofreu um acidente de barco na Riviera Francesa. A festa nova-iorquina distribuiu prêmios para 21 artistas iniciantes, entre dançarinos,
cineastas, rotciristas e atores, e teve como ponto alto uma apresentação do
Balé de Montecarlo.
Arquivo - 23/05/93
Recupera-sei da cirurgia a que foi submetido na
terça-feira, eni Goiânia, para
estancar um sangramento no
olho direilo. provocado pela
degeneraçào na relina. o escritor Jorge Amado (foto). Segundo o médico Marcos ÃviIa. do Centro Brasileiro de
Cirurgia de Olhos, o escritor
reagiu bem à intervenção.
Jorge Amado está apenas
com 50% da capacidade de
visão do olho. Apesar de ter
recebido alta no mesmo dia,
ele e sua mulher, Zélia Gaitai,
só retornam hoje a Salvador.
Morreram: o cameraman Alan Downes,
58 anos. de câncer, em Londres. Em 1972,
ele filmou uma das cenas mais cruéis da
Guerra do Vietnã: o desespero das crianças
em fuga por uma estrada, após o bombardeio com napalm na aldeia Trang Bang.
Entre as crianças, estava Kim Phuc, então
com 9 anos, cuja drama e sofrimento ficaram eternizados pelas cenas de Downes e a
foto feita pelo vietnamita Nick Ut: ela correndo aos prantos, ao lado do irmão mais
novo. nua e com o corpo todo queimado. A
fotografia foi um dos símbolos da brutalidade da Guerra do Vietnã.
¦a atriz Norah Fontes, 86 anos. de insuficiência respiratória, em Porto Alegre. Pioneira da extinta TV Tupi, trabalhou na novela Antônio Maria. Na TV Globo atuou em
A cabana do Pai Tomás (69); Minha doce
namorada (71) e Os gigantes (79), entre outras.

DIQGO

MARTA

JL A Diretoria do Sindicato Nacional dos Trabalha| dores em Resseguros agradece as manifestações
I de apoio e convida os funcionários do IRB. amigos
e alunos para a missa de 7o dia de seu saudoso
Secretário Geral Edgardo Bezerra da Rocha, a ser ceiebrada na 6a feira, dia 11 de outubro, às 1 2 OOh. na
Igreja de Santa Luzia, na Rua Santa Luzia n° 490.

ANTENOR

RAMOS PAZ
(Missa da 7° Dia)
imige pa^a a missa a ser
Sua família convida parentes e amiçjos
celebrada
dia 11 de outubro (SEXTÀ-FEIRA). às 10
celebra
horas, na Igreja São José do Jardim Botânico, àà Av
t Borges de Mt
ledeiros. 2739 (Lagoa Rodrigo de Freitas)
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(MISSA DE 7° DIA)
Francisco Flávio, Fábio, Daniel e Fernanda agradecem aos incontáveis amigos e familiares a solidariedade recebida
pelo falecimento de sua adorável esposa
e mãe e convidam para a Missa de 7o Dia
a realizar-se no dia 11/10/96 (sexta-feira) às 19 horas na Igreja Santa Mônica.
Rua José Linhares, 96 — Leblon.

(Missa de 7° Dia)

de

Sofreu: um acidente de carro, na
madrugada de ontem, na auto-estrada Lagoa-Barra, o jornalista, locutor esportivo e apresentador da
TV Globo Fernando Vanucci (foto).
Às 2h45, o seu carro, um BMW
preto, capotou depois de Vanucci
perder a direção, não conseguir
controlar o carro e colidir com a
mureta que divide as pistas. O apresentador, que estava sozinho, foi
retirado do carro por soldados da
Policia Militar e recusou-se a pro-,
curar socorro médico, alegando
que estava bem e sem ferimentos,
embora, bastante assustado. Vanucci aproveitou a chegada no local
de um amigo que estava em outro
veiculo e viu o acidente, e seguiu
para sua casa, na Barra da Tijuca
O BMW ficou totalmente destruido. O acidente ocorreu na pista em
direção à Barra da Tijuca e poderia
ter conseqüências graves se o BMW
fosse atingido por outro carro. Em
abril de 1994, Fernando Vanucci
bateu com um carro que estava dirigindo em um Toyota. Ele foi hospitalizado e levou 22 pontos na testa.
Marco Terranova — 02/07/96
vV

SALGADO

A Família convida pata a Missa de 7° dia a ser realizada ho|e dia 10 de outubro
de 1996. às 8 h da manh5 na Igreja Coração de Maria no Mèier o As 18 30 h na
lg'eia Nossa Senhora da Pai. em Ipanema, esquina c/ Rua Joana Angélica
t(MARIAZINHA)

EDGARD0 BEZERRA DA ROCHA

(Missa

Classificado: entre os finalistas do concurso Les découvertes de
RFl 96, promovido pela Rádio Estatal Francesa, o grupo carioca O
Bonde. A banda, que se apresenta
hoje no Rio Jazz Club, encantou os
jurados do concurso com sua mistura de vários ritmos como samba,
maracatu, reggae e pop.

r
PHILOMENA

r:

Iniciadas: na Itália as
filmagens de The rainma•
ker. de Francis Ford Coppola. baseado em best-seller de John Grisham, com
Mickev Rourke, Matt Damon, Laurence Fishbume e
Teresa Wright. O filme
narra a história de um jovem advogado que tenta
obter para seu cliente uma
indenização milionária de
uma poderosa companhia
de seguros, a titulo dos
problemas causados pelo
cigarro. O filme é produzido por Michael Douglas,
Steven Reutfaer e o próprio
John Grisham.

Confirmada: a presença do antropólogo, escritor e professor Muniz
Sodré no ciclo de debates Os vínculos
humanos na era da comunicação tecnológica, a ser realizado hoje e nos
dias 17 e 24, às 20h, no Espaço
Cultural H. Stern, em Ipanema. A
mediadora será a psicanalista Sheiva
Cherman. A renda do ingresso será
destinada à Obra do Berço.
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Barrichello
Piloto brasileiro está em condições de
fazer leilão e tem duas opções
para 97
Minardi. TWR e Stewart. Quatro
MARIO ANDRADA E SILVA
Correspondente
pilotos brasileiros. Barrichello,
—
MIAMI, EUA
Depois de ser Diniz. Ricardo Rosset e Tarso
tratado como mercadoria de ter- Marques competem pelas vagas*
ceira classe no mercado de pilotos Dini/ e Barrichello receberam
e equipes da Fórmula 1, Rubens boas ofertas. Marques deve fechar
Barrichello vè surgir, na última com a Minardi e Rosset pode atç
hora. a oportunidade de fazer lei- acabar na Tyrrell se pagar algolào entre duas equipes interessa- entre USS 4 milhões e USS 6 midas em seu passe e já não precisa lhòes pelo cockpit.
mais recorrer à F Indy para salvar
Além da definição dos pilotdtf
sua carreira. Deixada no altar peseguem no clube da F I por'
que
Io virtual campeão do mundo,
mais
uma temporada, falta saber
Damon Hill. a Jordan quer reaver
também
qual equipe levará o nü>
Barrichello enquanto o brasileiro
mero
1,
indicativo do campeão
aVançl nas negociações para ser
um dos pilotos da nova equipe de mundial, em seus carros. A decisào acontece domingo, em SuzuJackie Stewart.
Eddie Jordan achava que Hill ka. Japão. Hill tem nove pontos
não tinha opção no mercado. de vantagem sobre seu compaOfereceu USS 2 milhões ao inglês nheiro de equipe. Jacques Villee se manteve irredutível. Damon neuve.
aplicou o mesmo veneno que o
? A Fórmula Indy lerá mais um
irlandês costuma destilar no merbrasileiro a parlir dc 1997. O cacado de pilotos. Fingiu que estava
riora (íuallvr Salles, 26 anos. ter-;
interessado para mantê-lo concciro colocado no último campeocentrado em seu empresário e asnato de Indy Lights, assinou consinou com a TWR. Jordan ficou
trato por dois anos (podendo renocom o pincel na mão. Agora, a
var por um terceiro) com a ex-Hall
equipe irlandesa busca um piloto
Racing. que passará a ser dirigida,
que agrade á Peugeot e a seus
Cerald Davis. Gualter, que rr>
por
patrocinadores para ser o compaceberá salário, mesmo contapdo
nheiro de Ralf Schumacher em
com o apoio da Philip Morris, co97. Hill vai liderar o esforço japomeçará os treinos de adaptação a
nês na F I guiando um ArrowsTWR equipado com motores Yapartir do dia 22, em Firebird. Sua
cscuderia usará o conjunto Reyníaha e pneus Bridgestone. Seu
nard/Ford/Goodyear. Uma noticia
companheiro deve ser o brasileiro
Pedro Paulo Diniz.
que animou o brasileiro foi o fato
de que vai poder testar pneus além
Existem ainda sete lugares valimite permitido pelo regulam?*?
do
na
F
1
de
1997.
nas
equipes
gos
to.
Jordan. Ligier. Sauber, Tyrrell.
¦
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h'xtiiuliT c Si cum i, niarido c hw//kv //</ »»/ ano. treinam juntinhos para Wperar as 3,8km W> hatatfo, os 42km tic corrida e os TWJkm He ciclismo

I
Pedalando
Casal só pensa
em subir ao pódio
¦

do Ironman, dia 26
MÁRCIA ri NNA FIRMF.
/~\ casal é jovem — ele 30 anos e
W ela 28 —. está casado há menos de um ano, mas raramente sai
par.t lestas, sessões de cinema ou
chopinhos nos bares da vida. Programas que os dois trocam sem sacrificio por uma boa pedalada pela
manhã. L m passeio não lá muito
comum como sair com a bicicleta
da Rodovia Washington Luis c ir
pedalando até Juiz de Fora, em
Minas Gerais e voltar. Alexandre
Ribeiro e Suzana Schnarndorf têm
tudo para marcar sua diferença: o
casal é triatleta (nada. pedala c corre) e está treinando a todo vapor
para o Ironman do Havai. dia 26.

com

Havaí
ao
de casado dos triatletas? "Normaldos treinos daqui e dali, um carinho
mente saimos juntos depois do café
no cabelo ao ver TV juntos. Pronto,
da manhã — aqueles reforçados — em janeiro passado os dois começaram a namorar e juntar seus tênis
c seguimos o mesmo programa de
de corrida.
treinamento. Quando voltamos, ai
Apesar da fase de treinos ser,
descansamos vendo televisão, lendo
segundo eles, mais dura do que a
ou ouvindo música", conta Suzana.
"É
encontra ai
claro que a gente arruma tempo
prova em si. o casal
"Pedalamos
o
lazer.
também
por
para namorar", lembrou o maridão
lugares lindos. Enquanto treinamos
para quem a versão de que fazer
apreciamos a natureza", afirmou
sexo prejudica o desempenho atlétiSuzana. Nos meses de agosto e seco é puro folclore.
tembro eles foram para Boulder, no
Aliás, se hoje Alexandre e Suza- estado do Colorado,
nos Estados
na estão juntos é graças ao triatlo.
Unidos. "È um lugar lindo, cheio
Ela veio do Rio Grande do Sul.
de montanhas", lembrou Alexancom Fernando Diefatheler. para dre. Lá Suzana fez uma dieta e
treinar com Alexandre no Rio. Os
perdeu 10 quilos. Os dois garantem
três foram morar juntos há dois que estão preparados para o desaanos, mas Fernando foi embora.
fio do Havai: "No Ironman, o adNo apartamento da Barra da Tijuversário é a gente mesmo. O negoca ficaram Alexandre e Suzana. em cio é manter o controle e confiar
nos treinamentos", ensinou Suzaquartos separados. Conversa vai,
conversa vem, massagem depois
na.

amor

"Há três meses estamos com
treinamento intensificado. Queremos subir no pódio", diz Alexandre.
Para enfrentar os 3.8km de natação, 180 km de ciclismo e ainda
mais 42km de corrida, Alexandre c
Suzana treinam de domingo a domingo. "Chegamos ao pico máximo de 800km de bicicleta, I20km
de corrida e 20km de natação por
semana, mas agora estamos reduzindo", comentou Alexandre que
em 1993 bateu o recorde brasileiro
no Ironman do Havai ao completar
o circuito em 8h49minl5. Além disso fazem musculação e alongamento. Suzana correu no Havai no
Ironman do ano passado na categoria amador e foi a 15' colocada
com 10h24min. Agora vai disputar
pela categoria profissional com
Fernanda Keller e Cristina Carvalho.
E que tempo sobra para a vida
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'Aprendemos
D) e Kika disseram que/<«
Itlll f(D;
Mi
estão se adaptando com facilidade
novos macetes.
Mi
Estamos chegando lá', disse Ida
(//(Awi' ao
Of vôlei de
(A'
/<}'.
praia.
^™™l™—l
Olímpicos do hipismo
saltam na Marina da Qlória
i:^Hift
Lui/ Felipe dc A/cvcdo c Álvaro Afonso dc Miranda Neto.
o Doda. dois dos cavaleiros brasileiros que conquistaram a
medalha de bron/c na Olimpíada de Atlanta. participaram
ontem da abertura do XVIII Concurso de Saltos
Internacional da C idade do Rio dc Janeiro, na pisla
montada na Marina da Glória. A competição prossegue até
domingo e distribuirá RS 50 mil cm prêmios. Doda e
Quorum Itapoii formaram um dos 25 conjuntos que
zeraram o percurso da prova para cavalos novos, de até
seis anos — o conjunto que completou a prova em menor
tempo foi Gustavo el Jaick. com Priscilla. com 72s40. Lui/
Felipe, com J Meu Cimlerela Icatu, não obteve classificação
entre os primeiros na série Schooling Jumpcrs B. "Estava
''\9
Jr-^9
só brincando. De verdade só na série internacional",
comentou. Hoje as provas começarão às 9h com as séries
Schooling Jumpcrs A e cavalos novos até 5 anos. Às I4h
>erá disputada a segunda prova da serie internacional com
Luiz Felipe. Doda e Rodrigo Pessoa.
Estadual do romo
na hora da doflniçfio
Será disputada sábado, a partir de I4h30. a penúltima
regata válida pelo Campeonato Estadual de remo. Doze
provas acontecerão no Estádio de Remo da Lagoa,
contando com a presença das embarcações do Flamengo.
Vasco. Botafogo. Guanabara e Escola Naval. Quem quiser
comparecer não precisa pagar ingresso.

LJ Convidado especial do Rio Pro,
etapa do Circuito Mundial de Surfe, que distribui USS 235 mil em
prêmios, o americano Tom Curren
(foto). 32 anos, tricampeâo mundial (85186190), mostrou sua cate-

msS

goria ontem. Com uma verdadeira
aula de surfe, superou as ondas
irregulares da Barra da Tijuca e se
classificou, vencendo sua bateria.
O torneio prossegue hoje, à.s 8h,
em frente ao Barramares.

Ida

nas

Mais acostumada com o vòlei de praia, a atacante Ida, medalha de bronze nos Jogos dc
Atlanta. venceu seus três jogos
de ontem e passou á chave principal na quinta etapa do Circuito Banco do Brasil, ontem, em
Niterói, no primeiro triunfo significativoj desde que
q decidiu trocar a quadra pelas
pelas areias, logo
após a Olimpíada.
Olimpiada. Ao lado da
Ida volta ás
i
parceira Kika.
areias amanhã, já na fase principal da competição.
"Estou
aprendendo novos
macetes com a Adriana Behar e
a Shelda. com quem treinamos
muito nesta semana", festejou a
jogadora. Ida esteve acompanhada de seu novo namorado, o
professor de aeróbica e ator
Mateus Carrieri.
A outra dupla classificada na
qual i fica tó ri a de ontem foi
Magda/Siomara. Hoje. a quinta

Copa Corsa tom
2 provas no Rio
A Copa Corsa terá duas provas neste
fim de semana, no autódromo dc
Jacarcpaguá. A primeira, sábado,
além dc contar pontos para a
competição, servirá para formar o
grid da corrida dc domingo, o que fa/
aumentar a emoção. As duas
começarão ás I2h30.
L. Duarte volta
ao hipódromo
O bridão Luiz Duarte, recuperado dc
um problema renal, reaparece neste
fim dc semana na Gávea. Duarte
liderou por seis anos a estatística do
lurfe paulista c nesta temporada foi
contratado pelo Haras Andcrson
para montar no Rio.
Windsurffo tem
torneio em SC
A praia de Ibiraquera. em Santa
Catarina, será sede. de hoje a
domingo, dos campeonatos
Sul-Amcncano c Brasileiro de
windsurfenas ondas.

areias
etapa segue em Icarai com a
definição dc mais duas vagas dei
feminino e as quatro do maseulino. onde 24 duplas estão
ação.
$
A ex-atacante da Seleçàí?
Brasileira acredita que está dosaridò melhor o saque, um dib
motivos que a ajudou a se clasSF
llcar. Ontem, ela venceu as diH-.
pias Leticia Giselc (15 1). Elenit
ce Leninha (15 13) e na final en-'
frentou Albetiza Ivanise (15!
"Estou
II).
colocando mais a
bola em vez de atacar. Aos poucos chegarei lá".
Supcrliga — O prestigio da
competição no exterior está trazendo mais estrangeiros para çi
vôlei brasileiro. Como o prazo
de inscrição só termina dia 25 dé
novembro, as equipes se movimentam para trazer jogadores
de cinco países: Ucrânia. Atemanha. Argentina. EL A e Ruí
sia.
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NOTICIÁRIOS
IlhOO Manchete Esportiva
1IH90 Globo Esporte
1SMO Esporte Total— Bsnd
1SM0 Camisa 9 —CNT
«•MO Jornal Ação — UM Brasil
FUTEBOL
11li00 Eliminatórias Inglaterra * Polônia. VT —
UM Httomattonal
1SMS Brasileiro Sào Paulo « Atietico-PR VT —
DMhid
14H00 Eliminatórias Rep Tcheca * Espanha VT —
BSMI Intemationat
1IMI Eliminatórias Paraguai x Chile VT — KSPM
¦raaü
18H00 Brasileiro Grêmio x Flamengo VT —
Iportv
S1H90 Brasileiro Vitória x Corinthians ao vivo —
®©fi^
VARIEDADES
OMiSO Automobilismo Omega Stock Cars Curitiba
— iMit»
1BH4S Triz — nm BrasN
16M0 Vôlei de praia — Sportv
18H4S Automobilismo Especial Indy Lights —
araima
IMiOO Rugbi Canada > EUA. VT — BSPN InlaraatiOMl
lOhSO Esporte Real — Sportv
20h30 Vôlei italiano Padova • Modena VT — ES PM
Brasil
21H10 Basquete — Sportv
Z2KOO Basauete — 1SPN ¦rasa
22H30 Automobilismo — HPN Brasil
23H30 Hipismo — KPH Brasil
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ESPORTES

SÉRGIO NORONHA
Itália

e

Alemanha

vencem
Arquivo

¦ •Alemães goleiam
e italianos sofrem

Surpresa

nas eliminatórias
F.REVAN. ARMÊNIA — A Alemanha estreou ontem nas eliminatórias européias para a Copa do
Mundo de 98. derrotando a Armênia por 5 a 1. em Erevan. O time
dirigido por Berti Vogts não teve
qualquer problema para construir a
goleada. Hassler aos 20min e 39min
e Klinsmann aos 26min, todos no
primeiro tempo. Bobic aos 24min e
Kuiítz aos 35min. na etapa final,
marcaram para os alemães. Mikaelyan descontou para a Armênia. Em
Peíiigia. a Itália sofreu para vencer
a' tliodesta Geórgia, ex-república
soviética. Ganhou por 1 a 0, gol
Ravanelli aos 43min do primeiro
tempo. Em Praga, República Tchecã é Espanha empataram em 0 a 0.
As eliminatórias européias são dispinadas por 50 países, que brigam
por l4 vagas. Os campeões de cada
um dos nove grupos e o segundo
melhor de todos os grupos têm vagu garantida. Os outros oito segundos.colocados serão sorteados para
quatro grupos de duas seleções cada1. Os vencedores de cada um dos
grupos também vão ao Mundial.
Resultados — Dinamarca 2 x
I Grécia. Bósnia 1 x 4 Croácia
(Grupo 1), Itália I x 0 Geórgia.
Inglaterra 2 x I Polônia (2). Noruega 3 x 0 Hungria (3). Estônia 0x3
Escócia. Bielorússia I \ 1 Letônia.
Site U x I Áustria (4). LuxemburgcS-M x 2 Bulgária. Israel I x I
Rússia (5). República Tchcca 0x0
frtpAnha (6). San Marino 0x3
Bélgica (7). Islândia 0x4 Romênia,
feire 3 x 0 Macedônia. Lituânia 2 x
l*i|ílechtenslcin (S). Albânia 0 x 3
Portugal. Armênia I x 5 Alemanha
(W
' "América do Sul — A Colómbia manteve a liderança isolada das
eliminatórias sul-americanas, ao
derrotar o Equador por I a 0. onicm á tarde no Estádio Atahualpa,
cjihQuito. gol de Eaustino Asprilla
aos'':27niin do segundo tempo. Na
i orça-feira, o Uruguai melhorou
sua posição, ao vencer a Bolívia por
I a 0 no Estádio Centenário, em
Montevidéu, gol contra do zagueiro Juan Manuel Pena. aos I9min
do segundo tempo.Os colombianos
agora têm 13 pontos em cinco jogos
- quatro vitórias e um empate,
enquanto os uruguaios passaram a
seis pontos em quatro jogos.
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evitar os gols do l nona
A segurança do goleiro Ronaldo 1 a principal arma que o Corinthians tem para

Vitória

afasta

crise

se

Corinthians

derrotar

o

salvador — Depois de dois
resultados negativos consecutivos
no Campeonato Brasileiro (Juventude. em Salvador, e AtléticoPR. em Curitiba), jogadores e comissão técnica do Vitória acham
que é hora de reabilitação. E nada
melhor do que diante de um grande adversário, como o Corinthians. com o qual joga às 21h40
de hoje. no Estádio Manuel Barradas, em Salvador.
A equipe paulista chega descansada á capital baiana, não jo-

gou domingo ultimo, contra o
Palmeiras (a partida Ibi adiada
devido âs chuvas). Por enquanto,
a situação do técnico Edinho é
estável, mas poderá deixar de ser
caso o time seja derrotado por
Corinthians e Bahia, no fim de
semana.
Inter — O jogo é em território
inimigo, mas o Internacional considera-se favorito contra o Coritiba, ás 20h3Ü de hoje, no Estádio
Couto Pereira, em Curitiba. Os
gaúchos julgam ter um time mais

forte e acham bastante viável retornarem para Porto Alegre com
mais três pontos, com os quais
esperam dar um substancial salto
na tabela de classificação — ocupam a 14J posição. Em contrapartida. a equipe paranaense, na incômoda j|| colocação, necessita
da vitória.
Elias 1'igueroa, técnico do Inler. é um dos mais confiantes, embora o time esteja desfalcado do
atacante Fabinho. suspenso pelo
terceiro cartão amarelo.

e

audácia

convocação para o amistoso contra a Lituânia abre novas e
A amplas perspectivas na Seleção Brasileira. De uma só tacada
foram convocados Marcelinho Carioca. Djalminha e Edmundo, que
antes eram discretamente esquecidos por tudo o que faziam dentro e
fora do campo.
Os cínicos vão dizer que as convocações se devem aos fracassos
dos bem-comportados. Jogadores que jogavam bem em seus clubes,
se adaptavam bem a cartilhas e decálogos de comportamento, mas
quando vestiram a camisa da Seleção deixaram a desejar.
Seja qual for o motivo, o certo è que Zagalo está aberto a novas
experiências. Pode ser o retumbante fracasso das Olimpíadas ou a
performance de alguns jogadores no atual Campeonato Brasileiro,
mas, seja o que for. alguma coisa rígida está quebrada dentro da
cabeça do técnico.
Ninguém pode garantir que a mudança seja para melhor. Ninguèm sabe qual será a reação dos jogadores antes considerados
a camisa da
problemas ao enfrentar a responsabilidade de vestir
Seleção Brasileira. Há quem defenda que dentro de um grupo devem
sempre existir pessoas que estejam dispostas a quebrar a rotina, a
tentar o diferente.
Esta, aliás, foi a chave do sucesso do futebol brasileiro. O
inesperado sempre nos trouxe gratas surpresas.
?
A discussão sobre a escalaçào da Seleção Brasileira encontrou
unanimidade nos dois homens de frente: Edmundo e Ronaldinho.
Agarrados aos seus chopes. os debatedores foram exaltando as
virtudes individuais de cada um dos dois jogadores, tais como
gol.
facilidade em driblar, colocação e chutes ao "Quem
vai soltar a bola
Até que alguém fez a pergunta crucial:
para quem?"
?
Ao contratar Bebeto, parece que o Flamengo não tinha a exata
idéia do que estava comprando. Ele não está na lista dos audaciosos
seu
ou de comportamento inesperado. É absolutamente coerente em
campo.
do
e
fora
dentro
bom comportamento,
Bebeto nunca foi um lider. E brilhante e excepcional no seu
desempenho, destaca-se tecnicamente, mas tudo dentro de um padrão de comportamento, pessoal e esportivo.
Por que. então, cobrar dele uma liderança que ele jamais almeheroísmo, se este não é o seu
jou? Por que esperar dele arroubos de
forte'.'
ca
Os dirigentes do Haniengo só podem estranhar a ma iorma ae
no
Bebeto. O comportamento é o mesmo de sempre. No Flamengo,
Vasco, na Espanha...
?
Um informante me sopra que existem coisas cabeludas a serem
apuradas no Fluminense. Há um excesso de jogadores que nao
teria como lhes pagar os
podem ser dispensados porque o clube nao
sabendo
fico
agora
que a entrega de material
salários atrasados, e
regularmente, o que
feita
sendo
vem
não
e
treino
jogos
para
sobrecarrega a lavanderia do clube.
"Lava
Estou vendo meu amigo Ximbiea a repetir Luís Melodia:
roupa todo dia que agonia.
?
Atenção todos os clubes, atenção! O INSS. que não consegue
rombos, pretende fazer nova
prender seus ladrões e tapar seus
os
investida sobre as rendas de todos jogos.
É bom agir já. em conjunto, para evitar o que aconteceu com a
Lei do Passe.
?
não
pode pedir prorrogação.
Quem faz cera

\ PLACAR
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ca pensam que o jogador agora é
mais necessário na Espanha do que
no Brasil.
O segundo técnico do clube. José Mourinho, reclamou da participação de Ronaldinho no amistoso
da seleção brasileira com a Lituánia, justamente na véspera da partida entre Barcelona e Estrela Vermelha. pela Recopa Européia. Segundo Mourinho. Zagalo deveria
comparar a importância dos dois
jogos e reconhecer que Ronaldinho
deve ser dispensado.

Barcelona reclama

de convocação
do centroavante
VsFTlSI INI ANTI
Correspondente
BARCELONA — O atacante Ronaldinho está convencido: quer jog;(r sempre com a seleção brasileira,
seja amistoso ou decisão oficial.
Mas. em Barcelona, ninguém está
de acordo com o brasileiro. Dirigentes; torcedores e comissão técni-
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\ 2* Palmetras 26
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Guar Am 26

Ronaldinho
por
_
«»/111ítv>
íIia jogador
iiMvwlnr hrn<;iltMro
diü
brasileiro dispuequipe do
As regras são claras. Podem ser
la (no mesmo dia do amistoso conjogados até sete amistosos por temtra a Lituânia) uma partida da Liga
"Fiquei
porada e. pelo visto, o jogo contra a
dos Campeões.
pcrpleLituânia, que deve ser um time
xo".complctou.
muito perigoso, é mais importante
O clube está tentando encontrar
que a Recopa". afirmou Mouriuma solução de emergência. Os dinho.
rigentes querem que Ronaldinho
O segundo treinador do Barceviaje de volta a Espanha tão logo
lona queixou-se também de discritermine o jogo no Brasil. Esperam
minaçào. Mourinho. que é portuque o atacante possa jogar a partida da Recopa. pelo menos por 45
guês, disse que leu num jornal de
"Não acho boa idéia. Jominutos.
seu pais uma declaração de Zagalo.
de gar. viajar 12 horas e logo jogar de
justificando a não convocação
novo", declarou o jogador.
Jardel. atacante do Porto, porque a

espanhola
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lOOOLt —Túlio (I
09 OOta — Alllon (OMranl):
Djalminha |MmkMl
08 OOtS — Palhinha (CraMtrol Paulo Nunes (Qrtmlo),
Edmundo (Vaacol
07 QOtS — Ronaldo (AMMtco-MO) Ozèas (AMéOoo-FW)
OO OOia — Zé Alonso lOr*mio). Leandro (lnl»rn»«loMl). Luizão iMmlml Luís
Muller (Sport)
OB OOLS — Euler (AtléticoMO). Paulo Rink (AtléticoMl). Mabllia (CrtcWtno). Bebelo (Flam«ii«e)| Gilson
(Oiiarani). Fernando (Juvontikto). RincOn (PalmoirM). Juninho (V
?Rtgutomwito

— 153
tafogo. na Fonte Nova)
— 386
Maior randa — R$
— 2,52
491 200.00 (Internacional 1
Palmei- x 2 Grêmio. Beira-Rio)
— 394 paras. 25 gols em 12 partidas Menor público
Mor ataqu* — Braganti- gantes (Bragantino 0 x 1
Vitória)
no. 6 gols em 12 partidas
— RS
Mothor dtfMa — Palmei- Menor renda
3 815 00 (Bragantmo 1 x 0
ras, 7 gols em 12 partidas
Pior defesa — Fluminen- Paraná)
Maior goleada — Sport 6
se, 29 gols em 13 partidas
Maior público — 44 406 x 0 Fluminense ra ilha do
pagantes (Bahia 1x2 Bo- Retiro

O Campeonato Brasileiro (Sêne A)
terá quatro fases Na primeira, em
andamento, os 24 clubes p9am eotre si em turno único, num total de 23
rodadas passando para as quartasde-t<oai (segunda fase) os oito ciubes que obtiverem o maior numero
de por.ujs ganhos Em caso de igualdade o dí-sempate será petos segu ntes critérios 1 — roatof fHirnefO
3e vitórias 2 me^or sa do de
qo s 3 — ma'(X número <5e çoís
marcaoes 4 — confronto d reto entre dos ciubes. 5 — sortec

ruriKX.
Campeonato Holandês
(9* rodada)
Feyenoord 3 « 1 Groningon. A|a« 3 *
0 Willem II. AZ Alkmaar 1 « 2 Sparta
Rolterdam, Vitosse 1 « 2 Roda JC,
NEC Nijmegen 1 * 1 Hoerenveen.
RKC 0*0 Volendam. NAC Breda 3*3
Utrecht. PSV Eindhoven 2*0 Twente
Enschede. Fortuna Sittard 0 * 3 Do
Graatschap
Classiticaçâo Feyenoord. 22 pontos
PSV Eindhoven. 20. Roda JC. 16.
TtNIS
Aborto de Viena
(1* rodada)
Thomas Muster (Aut) 7'5 e 6/4 Glanluca Pozzi (lia). Yevgony Kalelnikov

JB

(Rus) 7/6 o 6.'2 David Prinosil (Ale).
Arnaud Boetsch (Fra) 6/2 e 6/4 Marceio Rios (Chi) c Daniel Vacek (RTch)
7/6 (12/10) e6/3 Paul Haarhuis (Hol)
(2* rodada)
Marc Rosset (Sul) 7/6 (7/5). 4/6 e 6/4
Andrei Medvcdev (Ucr)
Aborto de FMerstarft
(1* rodada)
Anke Hubcr (Ale) 6/2 e 6/1 Elena
Wagner (Ale)
(2' rodada*
Aranlxa Sunchez-Vicario (Esp) 6/4 e
6/4 Jenniler Capnali IEUA). Conchita
Martinez (Esp) 7/5 e 6/4 Asa Carlsson
(Sue). Judith Wiesnor (Aut) 1/6. 6/4 e
6/2 Karina Habsudova (Esl), Martina
Hingis (Sui) 6/1 e 7/5 Amanda Coeizer (At Sul)

Hélcio será Julgado
por doping no STJD
O apoiador Hclcio. do Paraná, volta a ser
julgado hoje. desta ve/ pelo Superior Tribun.il
de Justiça Desportiva, para que tenha
confirmada ou não absolvição ho caso do uso
de doping. Na sessão do Tribunal Especial, na
semana passada, o processo foi julgado nulo e o
jogador pode voltar a atuar, pois dois auditores
mudaram votos após a proclamaçâo do
resultado para anular o processo.
Volta Rodonda
tom partida dooisiva
O Volta Redonda tem um jogo decisivo contra
o Goiatuba. hoje. ás 20h30. em Goiatub.t (GO),
pelo grupo E do Brasileiro da Serie B Fm caso
de vitória, o time assumirá a vice-liderança c
ficará cm excelente situação, podendo garantir
sua classificação para a segunda fase domingo,
ao enfrentar o Mogi Mirim, no campo do
adversário.
Brasil o Argentina no
Juvonil do Basquete
Mais uma vez a rivalidade entre Brasil e
Argentina vai falar mais alto. Dessa vc/ será na
última rodada do Sul-Americano Masculino
Juvenil de Basquete. O confronto acontecerá
cm Loja. no Equador, às 23h (hora de Brasília).
A Seleção Brasileira tentará reconquistar o
titulo da categoria, que perdeu para a mesma
Areentina em 1994

Havelange
vai ajudar o
Fluminense
Embora o fluminense esteja"
vivendo, talvc/. sua pior crise
financeira c política, poderá ler. cm breve, o apoio do
presidente da Fifa. João
Havelange. Ele pretende usai
sua influencia para obter
recursos para o clube. O
presidente Gil Carneiro não
entrou em detalhes, mas a
ajuda que Havelange vai dai
terá como principal objetivo
conseguir patrocinadores
"O
presidente
para o clube.
da Fifa è um verdadeiro
tricolor c sempre que o clube
atravessa um mau momento
ele se põe a disposição para
colaborar", comentou.
Havelange surge mais uma
ve/ como salvador da pátria
a c\emplo do que aconteceu
na gestão de Arnaldo
*
Santiago (no ano passado!.
em que conseguiu o
patrocínio da Hvundai.
Através do apoio financeiro
da multinacional coreana e .
que o Fluminense conseguiu
se equilibrar financeiramente
na época
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SÉRGIO NORONHA
Criciúma
derrota
E
Botafogo
Marcelgjhgobald
r
ijMas Túlio não
cdhsegue seu 100°

Surpresa

gol em Brasileiros
RICARDO GONZALEZ
Havia duas coisas em disputa,
ontem à noite, no Caio Martins.
A primeira, os três pontos, o Botafogo conquistou, mesmo não
jogando bem, ao derrotar o Criciúma por 1 a 0, gol de Mauricinho aos 8 minutos de jogo. A
segunda, o centésimo gol de Túlio
em Campeonatos Brasileiros, o
aríflheiro não conseguiu, mesmo
jogando bem e tendo duas chances claras, uma em cada tempo.
Para a torcida alvinegra. que lotou'o Caio Martins e não gostou
muito do que viu, o saldo foi
positivo. Afinal, viu seu time venc«f e se tornar o carioca mais bem
colocado no Brasileiro — em norçç, lugar. Antes da partida, Wilspopotardo recebeu do presidente ,tlo Botafogo. Carlos Augusto
Montenegro, uma placa em homenagem aos 350 jogos que o zaptieíro completou ontem com a
camisa alvinegra.
' O Botafogo deu sorte ao constfgüir a vantagem logo com oito
mínutos, num lance individual de
Mauricinho, que chutou da entradft da área uma bola que quicou à
frehte de lsoton e o tirou da jogada.;Mas com três jogadores no
ataque, o Botafogo ficava extremamente vulnerável. Vágner fez
trçs defesas milagrosas antes dos'
3T minutos, quando Jair Pereira
tirou Sorato e reforçou o meio
córçi Souza. Nessa fase. Túlio esteve por marcar seu sonhado gol
só aos 24min, quando chutou pa(ora, de dentro da área.
, ,0 segundo tempo deu sono. Os
U}çcedores só acordaram quando
Jjyi, Pereira mandou Otacilio
"Otacilio não",
aquecer.
gritaram
em. côro. No último minuto, novo
inijiigre do goleiro alvinegro Vágrier, que impediu que se fizesse
jltúiça ao Criciúma.
Botafogo: Vágner, Wilson
Çoiano. Gotardo, Gonçalves e
J^rson; França, Moisés e Cieilon; Mauricinho, Sorato (Souza)
e Túlio. Técnico: Jair Pereira. Cri•
ciúma: lsoton, Gilson (Carlos
Henrique), Wilson, Nielsen e
Eraldo; Marcão, Paulo da Pinta
(Paulo Henrique), Marco Antômo e Nei; Everaldo e Jorge Luis
(Toni). Técnico: Sérgio Cosme.
Juiz: Wilson de Souza Mendonça.
Cartões amarelos: Gotardo, Gonçajves, França e Nielsen.

Çiumeira
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Barcelona reclama

díé convocação
dò centroavante
\sn.isr iNiAMi
Correspondente
BARCELONA — O atacante RoMldinho está convencido: quer joPr'sempre com a seleção brasileira,
sejii amistoso ou decisão oficial.
Mas, em Barcelona, ninguém está
d£ acordo com o brasileiro. Dirigentes, torcedores e comissão técni-

^Campeonato
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erra

o
Juventude
para
CAXIAS DO SUL. RS — Não du10" lugar.
rou muito a alegria vascaina. DeO primeiro gol do Juventude, no
pois de golear o Flamengo, dominprimeiro tempo, só saiu com o augo, no Maracanã (4 a 1), o Vasco
xilio do goleiro Carlos Germano,
foi até Caxias do Sul, ontem, e
que falhou. Em desvantagem, o
perdeu para o Juventude (2 a 1). em
Vasco decidiu atacar e. em menos
jogo onde, apenas nos últimos cinde dois minutos, empatou. No seco minutos, demonstrou parte do
gundo tempo, não havia interesse
seu poderio. Para se ter uma idéia
de nenhum dos dois times de atacar
dos problemas da equipe carioca,
até que Cássio foi expulso. O Juno intervalo da partida Edmundo
ventude aproveitou-se c marcou o
criticou os companheiros pelos exsegundo gol. O Vasco esboçou uma
cessivos erros de passes. Com o
reação, mas acabou parando na
resultado, o Vasco está fora, hoje.
boa atuação do goleiro Márcio.
do grupo de oito times que se ciasJuventude: Márcio. Sérgio
sificam á próxima fase — está em
Winck (Denimar), Adilson. índio e

espanhola
ca pensam que o jogador agora é
mais necessário na Espanha do que
no Brasil.
O segundo técnico do clube, José Mourinho, reclamou da participaçâo de Ronaldinho no amistoso
da seleção brasileira com a Lituánia, justamente na véspera da partida entre Barcelona e Estrela Vermelha, pela Recopa Européia. Segundo Mourinho, Zagalo deveria
comparar a importância dos dois
jogos e reconhecer que Ronaldinho
deve ser dispensado.

fflai—B
•J 1* Palmeiras
29
27
j 2* Cruiairo
29
3* Sport
'i
26
Guaram
25
I 5* Atldtico-MG
23
6"
Juvantude
^
»
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J
22
8* GrGmto
??
BoUfove
21
! 10" Vaaco
*. 11* Sio Paulo
20
~
20
\
Hnnaft
' 13' Corinthians
19
19
Internacional
\
18
! 15? VitOr.a
¦% 16* Portuguesa
17
15
17* Santos
15
Goiis
14
| l9!sConttba
20- FlwnliwaM 13
12
2i$Batva
ii
\ 22* Parana
7
r 23* Crfcniffla
5
H 24* BraQa**i»no
k

e
perde

no

Sul

Ericson; Da Silva, Fábio, Mgrquinhos (Piccoli) e Lauro (Wallace);
Jean e Gilson. Vasco: Carlos Germano. Pimentel. Sidnei. Alex e Cássio; Borçato (Toninho), Nelson.
Ranielli (Válber) e Ramon; Macedo (Vítor) e Edmundo. Arbitro:
Márcio Rezende de Freitas. Gols:
no primeiro tempo. Marquinhos.
aos 44min; Ramon, aos 46min; no
segundo tempo. índio, aos 34min.
Cartões amarelos: Borçato, Nelson,
índio e Ericson. Cartões vermelhos:
Cássio e Gilson. Remia RS
81.940.00. Público I0.I65 pagantes.

Ronaldinho

por
"As regras são claras. Podem ser
jogados até sete amistosos por temporada e, pelo visto, o jogo contra a
Lituânia, que deve ser um time
muito perigoso, é mais importante
que a Recopa". afirmou Mourinho.
O segundo treinador do Barcelona queixou-se também de discriminação. Mourinho, que é portugues. disse que leu num jornal de
seu pais uma declaração de Zagalo.
justificando a não convocação de
Jardel. atacante do Porto, porque a

equipe do jogador brasileiro disputa (no mesmo dia do amistoso conira a Lituânia) uma partida da Liga
"Fiquei
dos Campeões.
perplexo", completou.
O clube está tentando encontrar
uma solução de emergência. Os dirigentes querem que Ronaldinho
viaje de volta á Espanha tão logo
termine o jogo no Brasil. Esperam
que o atacante possa jogar a partida da Recopa. pelo menos por 45
"Não
acho boa idéia. Jominutos.
gar. viajar 12 horas e logo jogar de
novo", declarou o jogador.
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pagantes (Bahia 1x2 Bo*
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491.200.00 (Internacional 1
x 2 Grômto. Beira-Rio)
'Menor
pwbNco — 394 pagantes (Bragantino 0x1
Vitória)
Monor ronda — RS
3.815.00 (Bragantino 1 x 0
Paraná!
Maior goloada — Sport 6
x 0 Fluminense, na Ilha do
Retiro

audácia

convocação para o amistoso contra a Lituânia abre novas e
A amplas perspectivas na Seleção Brasileira. De uma só tacada
foram convocados Marcelinbo Carioca, Djalminha e Edmundo, que
antes eram discretamente esquecidos por tudo o que faziam dentro e
fora do campo.
Os cínicos vão dizer que as convocações se devem aos fracassos
dos betn-comportados. Jogadores que jogavam bem em seus clubes,
se adaptavam bem a cartilhas e decálogos de comportamento, mas
quando vestiram a camisa da Seleção deixaram a desejar.
Seja qual for o motivo, o certo é que Zagalo está aberto a novas
experiências. Pode ser o retumbante fracasso das Olimpiadas ou a
performance de alguns jogadores no atual Campeonato Brasileiro,
mas, seja o que for, alguma coisa rígida está quebrada dentro da
cabeça do técnico.
Ninguém pode garantir que a mudança seja para melhor. Ninguém sabe qual será a reação dos jogadores antes considerados
problemas ao enfrentar a responsabilidade de vestir a camisa da
Seleção Brasileira. Há quem defenda que dentro de um grupo devem
sempre existir pessoas que estejam dispostas a quebrar a rotina, a
tentar o diferente.
Esta, aliás, foi a chave do sucesso do futebol brasileiro. O
inesperado sempre nos trouxe gratas surpresas.

Tulio foi sempre marcado por doii jogadores do Criciuma, niio nuircou e adiou dc novo a jvsta do KMT sol

Vasco

e

0 Campeonato Brasileiro (Série A)
tmà quatro lases Na primeira, em
andamento, os 24 clubes togam entre si em turno único, num total de 23
rodadas, passando para as quartasde-tmal (segunda tasel os ooo ciuSes que obtiverem o maior número
de pontos ginhos Em caso de igualdaoe o desempate será pete seWile% crWr<os t — ma«y numero
ce votus 2 — meiw sa-do de
go s 3 — -ao» número de goU
marcadcs 4 — cct^o"!o dfeto e*v
ire do<s clubes 5 —K>rte«3

?
A discussão sobre a escalação da Seleção Brasileira encontrou
unanimidade nos dois homens de frente: Edmundo e Ronaldinho.
Agarrados aos seus chopes. os debatedores foram exaltando as
virtudes individuais de cada um dos dois jogadores, tais como
facilidade em driblar, colocação e chutes ao gol.
"Quem vai soltar a bola
Até que alguém fez a pergunta crucial:
para quem?"
?
Ao contratar Bcbeto, parece que o Flamengo não tinha a exata
idéia do que estava comprando. Ele não está na lista dos audaciosos
ou de comportamento inesperado. Ê absolutamente coerente em seu
bom comportamento, dentro e fora do campo.
Bebeto nunca foi um lider. É brilhante e excepcional no seu
desempenho, destaca-se tecnicamente, mas ludo dentro de um padrão de comportamento, pessoal e esportivo.
Por que, então, cobrar dele uma liderança que ele jamais almee o seu
jou? Por que esperar dele arroubos de heroísmo, se este nao
forte?
Os dirigentes do Flamengo só podem estranhar a má forma de
Bebeto! O comportamento é o mesmo de sempre. No Flamengo, no
Vasco, na Espanha...
?
Um informante me sopra que existem coisas cabeludas a serem
apuradas no Fluminense. Há um excesso de jogadores que não
os
podem ser dispensados porque o clube não teria como lhes pagar
salários atrasados, e agora fico sabendo que a entrega de material
para treino e jogos não vem sendo feita regularmente, o que
sobrecarrega a lavanderia do clube.
"Lava
Estou vendo meu amigo Ximbica a repetir Luis Melodia:
roupa todo dia/que agonia..."
?
Atenção todos os clubes, atenção! O INSS. que não consegue
nova
prender seus ladrões c tapar seus rombos, pretende fazer
os
todos
investida sobre as rendas de
jogos.
É bom agir já, em conjunto, para evitar o que aconteceu com a
Lei do Passe.
?
cera
não
faz
pode pedir prorrogação.
Quem

Rio-São

abrir

Paulo

vai

temporada

O Torneio Rio-São Paulo está
de volta. Primeira realização da
Liga do Município do Rio de Janeiro, concretizada ontem numa
reunião na capital paulista, o torneio terá a participação de oito
clubes e será disputado novamente a partir de 1997. A primeira
rodada, que servirá também como abertura da temporada, já está marcada para o dia 26 de janeiro.
Flamengo. Vasco, Fluminense, Botafogo. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos serão
os clubes participantes do torneio, que terá 18 dias de duração.
A competição, com jogos eliminatórios. em sistema de ida e volta, será financeiramente vantajosa. "Já é de longe o campeonato
mais bem organizado no futebol
brasileiro. Quem for campeão re-

ceberá RS 3 milhões. Qual o clube do mundo que pode ganhar
tanto dinheiro em tão pouco tempo?'\ perguntou Kleber Leite, do
Flamengo.
Para chegar à final do RioSáo Paulo, os clubes disputarão
'
seis jogos. Quem for eliminado
na primeira fase, receberá RS 200
mil. O dinheiro virá do contrato
de exlusividade com o SBT, que
transmitirá os jogos e será pareciro dos clubes na organização e
exploração de marketing do campeonato. Kleber aposta no sucesso da competição, muito popular
nos anos 50 e 60 e que teve uma
tentativa de reedição em 93, vencida pelo Palm eiras. Kleber pre\ê estádios cheios nos confrontos
que reviverão a tradicional rivalidade entre clubes cariocas e paulistas.

PLACAR
Copo do Mhantfo
Eliminatórias Européias
Grupo 1: Dinamarca 2 x 1 Grécia
ClasailicaçAo: Grécia e Dinamarca 6.
Croácia 3. Eslovénla e Bòsnia 0
Grupo 2: Itália 1 x 0 Geórgia. Inglaterra 2 x 1 Polônia. Classificação
Inglaterra e Itália 6. Polônia. Geórgia
e MoMávia 0.
Grupo3: Noruega 3x0 Hungria. Ciassiticaçáo Noruega 6. Suíça. Hungria
e Azertaijáo 3. Finldándia 0
Grupo 4: Áustria 1 x 0 Suécia. Estônia
x Escócia (náo realiado). Bielorússia
1 x 1 Letônia. Classificação Escócia
7. Suécia 6. Áustria e Bielorússia 4.
Estônia 3 é Letônia 1
Grupo 5: Israel 1x1 Rússia. Classificação Rússia e Israel 4, Bulgária 3.
Luxeml urgo e Chipre 0.
Grupo 8- Rep. Tcheca 0x0 Espanha
Classificação Iugoslávia 9, Eslováquia 6. Rep Tcheca e Espanha 4
Ilhas Faroe e Malta 0
Grupo 7 Bélgica 3x0 San marino
Classificação Gales e Bélgica 6. Holanda. Turquia e San Marino 3
Grupo8 Islândia0>4Romênia Ene
3x0 Macadônia. Lituânia 2 > 1 Lich-

97

JB

tenstein Classificaçáo: Eire. Roméma e Lituânia 6. Macedônia 4, Islándia I.LichtensteinO.
Grupo 9: Portugal 3x0 Albânia. Alemanha 5x1 Armênia. Classllicaçáo:
UcrAma 6. Portugal 4, Alemanha 3.
Armênia 2, Irlanda 1. Albânia 0.
Eliminatória Sul-americana
Equador 0 x 1 Colômbia
Classificação Colômbia 13. Equador
9. Uruguai 6. Argentina 5. Bolívia.
Paraguai e Chile 4. Peru 3, VenezueIa 1
(9* rodada)
Feyenoord 3 x 1 Groningen, Ajax 3 x
0 Wiiiem II. AZ Alkmaar 1 x 2 Sparta
Rotlerdam. Vitasse 1 x 2 Roda JC.
NEC Nijmegen 1 x 1 Heerenveen,
RKC 0 x 0 Volendam. NAC Breda 3x3
Utrecht. PSV Eindhoven 2x0 Twente
Enschede. Fortuna Sittard 0 x 3 De
Gtaaischap
Classilicaçio Feyenoord. 22 pontos.
r>SV Eindhoven. 20. Roda JC. 16
TtMIS
*e^enU(BRA)
1/6. 7.'6 (7/1).
Gustavo
6/4 Vince Spade (EUA)
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ESPORTES

SÉRGIO NORONHA
Criciúma
E
91
derrota
Botafogo
MarceloTheobald
r
ijMas Túlio não
cdbsegue seu 100°

Surpresa

gol em Brasileiros
RICARDO GONZALEZ
Havia duas coisas em disputa,
ontem à noite, no Caio Martins.
A primeira, os três pontos, o Botafogo conquistou, mesmo nào
jogando bem, ao derrotar o Criciúma por 1 a 0, gol de Mauricinho aos 8 minutos de jogo. A
segunda, o centésimo gol de Túlio
em Campeonatos Brasileiros, o
artilheiro não conseguiu, mesmo
jogando bem e tendo duas chances claras, uma em cada tempo.
Para a torcida al vi negra, que lotoiro Caio Martins e não gostou
muito do que viu, o saldo foi
positivo. Afinal, viu seu time venü$F;e se tornar o carioca mais bem
colocado no Brasileiro — em norçp,. lugar. Antes da partida, Wilso» .Gotardo recebeu do presidenté ;do Botafogo, Carlos Augusto
Montenegro, uma placa em homeriagem aos 350 jogos que o zagtieíro completou ontem com a
c»n\isa alvinegra.
O Botafogo deu sorte ao constfgiiir a vantagem logo com oito
minutos, num lance individual de
Mauricinho, que chutou da entradrt da área uma bola que quicou à
frcftte de lsoton e o tirou da jogada;.; Mas com três jogadores no
ataque, o Botafogo ficava extremamente vulnerável. Vàgner fez
três defesas milagrosas antes dos'
3)",minutos, quando Jair Pereira
tirou Sorato e reforçou o meio
còrçi Souza. Nessa fase, Túlio esteve' por marcar seu sonhado gol
só aos 24min, quando chutou paí;^ fora. de dentro da área.
, -,0 segundo tempo deu sono. Os
moedores só acordaram quando
Jilií Pereira mandou Otacilio
"Otacilio nào",
.ujuecer.
gritaram
tmçôro. No último minuto, novo
mjiiígre do goleiro alvinegro Vágner, que impediu que se fizesse
lUMiça ao Criciúma.
Botafogo: Vágner, Wilson
Çqiano, Gotardo, Gonçalves e
J^Xçrson; França, Moisés e Cieiton; Mauricinho, Sorato (Souza)
e Túlio. Técnico: Jair Pereira. Criciúma: lsoton, Gilson (Carlos
Henrique), Wilson, Nielsen e
Eraldo; Marcão, Paulo da Pinta
(Paulo Henrique). Marco Antônio e Nei; Everaldo e Jorge Luis
(Toni). Técnico: Sérgio Cosme.
Juiz: Wilson de Souza Mendonça.
Cartões amarelos: Gotardo. Gonçajves, França e Nielsen.

Ciumeira
¦

Barcelona reclama

de convocação
dò centroavante
\srusr. INIANTF
Correspondente
• BARCELONA — O atacante Ronajdinho está convencido: quer jochr sempre com a seleção brasileira,
seja'amistoso ou decisão oficial.
Mas, em Barcelona, ninguém está
diji acordo com o brasileiro. Dirigentes, torcedores e comissão técni-

^Campeonato

e

audácia

convocação para o amistoso contra a Lituânia abre novas e
A amplas perspectivas na Seleção Brasileira. De uma só tacada
foram convocados Marcelinho Carioca, Djalminha e Edmundo, que
antes eram discretamente esquecidos por tudo o que faziam dentro e
fora do campo.
Os cínicos vão dizer que as convocações se devem aos fracassos
dos bem-comportados. Jogadores que jogavam bem em seus clubes,
se adaptavam bem a cartilhas e decálogos de comportamento, mas
quando vestiram a camisa da Seleção deixaram a desejar.
Seja qual for o motivo, o certo è que Zagalo está aberto a novas
experiências. Pode ser o retumbante fracasso das Olimpíadas ou a
performance de alguns jogadores no atual Campeonato Brasileiro,
mas, seja o que for, alguma coisa rígida está quebrada dentro da
cabeça do técnico.
Ninguém pode garantir que a mudança seja para melhor. Ninguém sabe qual será a reação dos jogadores antes considerados
problemas ao enfrentar a responsabilidade de vestir a camisa da
Seleção Brasileira. Há quem defenda que dentro de um grupo devem
sempre existir pessoas que estejam dispostas a quebrar a rotina, a
tentar o diferente.
Esta, aliás, foi a chave do sucesso do futebol brasileiro. O
inesperado sempre nos trouxe gratas surpresas.

Tidiofo^empr^narcad^o^oi^ogadore^^^ciuim. mo marcou e adiou dc novo a festa do I Off got

Vasco

erra

muito

e
perde

no
o
Sul
Juventude
para
CAXIAS DO SUL. RS — Não du10° lugar.
Ericson; Da Silva, Fábio, Marquirou muito a alegria vascaina. Denhos (Piccoli) e Lauro (Wallace);
O primeiro gol do Juventude, no
pois de golear o Flamengo, dominJean e Gilson. Lasco Carlos Gerprimeiro tempo, só saiu com o augo, no Maracanã (4 a 1), o Vasco
mano, Pimentel. Sidnei. Alex e Cásxilio do goleiro Carlos Germano,
foi até Caxias do Sul, ontem, e
o
desvantagem,
sio;
Borçato (Toninho), Nelson,
Em
falhou.
que
perdeu para o Juventude (2 a 1), em
Vasco decidiu atacar e. em menos
Ranielli (Válber) e Ramon; Macejogo onde, apenas nos últimos cinde dois minutos, empatou. No se- do (Vítor) e Edmundo. Arbitro.
co minutos, demonstrou parte do
Márcio Rezende de Freitas. Gols:
gundo tempo, nào havia interesse
seu poderio. Para se ter uma idéia
de nenhum dos dois times de atacar no primeiro tempo. Marquinhos.
dos problemas da equipe carioca,
até que Cássio foi expulso. O Ju- aos 44min; Ramon, aos 46min; no
no intervalo da partida Edmundo
ventude aproveitou-se e marcou o segundo tempo, índio, aos 34min.
criticou os companheiros pelos exsegundo gol. O Vasco esboçou uma Cartões amarelos: Borçato, Nélson,
cessivos erros de passes. Com o
reação, mas acabou parando na índio e Ericson. Cartões vermelhos.
resultado, o Vasco está fora, hoje,
Cássio e Gilson Renda: RS
boa atuação do goleiro Márcio.
do grupo de oito times que se ciasJuventude: Márcio. Sérgio 81.940,00. Público: 10.165 pagansificam á próxima fase — está em
Winck (Denimar), Adilson. índio e tes.

Ronaldinho

espanhola
ca pensam que o jogador agora é
mais necessário na Espanha do que
no Brasil.
O segundo técnico do clube, José Mourinho, reclamou da participação de Ronaldinho no amistoso
da seleção brasileira com a Lituãnia, justamente na véspera da partida entre Barcelona e Estrela Ver*
melha, pela Recopa Européia. Segundo Mourinho, Zagalo deveria
comparar a importância dos dois
jogos e reconhecer que Ronaldinho
deve ser dispensado.

por
"As
regras são claras. Podem ser
jogados até sete amistosos por temporada e, pelo visto, o jogo contra a
Lituânia, que deve ser um time
muito perigoso, é mais importante
que a Recopa". afirmou Mourinho.
O segundo treinador do Barcelona queixou-se também de discriminação. Mourinho. que é português, disse que leu num jornal de
seu pais uma declaração de Zagalo,
justificando a nào convocação de
Jardel, atacante do Porto, porque a

equipe do jogador brasileiro disputa (no mesmo dia do amistoso contra a Lituânia) uma partida da Liga
"Fiquei
dos Campeões.
perplexo" .completou.
O clube está tentando encontrar
uma solução de emergência. Os dirigentes querem que Ronaldinho
viaje de volta à Espanha tão logo
termine o jogo no Brasil. Esperam
que o atacante possa jogar a partida da Recopa. pelo menos por 45
"Nào acho boa idéia. Jominutos.
gar. viajar 12 horas e logo jogar de
novo", declarou o jogador.

Brasileiro
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Botafogo 1 *0 Criciúma
Juventude 2 x 1 Vasco
Grêmio 3 x 1 Flamengo
Fluminense 1 x 1 Bahia
Palmeiras 2 x 1 Bragantino
Sáo Paulo 3x3 Atl6tico-PR
Goiás 2x0 Portuguesa
Santos 1 x 2 Sport
Atlético-MG 1 x 0 Guarani
Paraná 2x0 Cruzeiro
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Pfor dafooo — Fluminense. 30 gols em 14 partidas
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pagantes (Bahia 1 x 2 Botafogo. na Fonte Nova)
Maior ronda — RS
491.200.00 (Internacional 1
x 2 Grômio. Beira-Rio)
Menor público — 394 pagantes (Bragantino 0 x 1
Vitória)
Minar ronda — RS
3.815.00 (Bragantino 1 x 0
Paraná)
Maior goioada — Sport 6
x 0 Fluminense, na Ilha do
Retiro

O Campeonato Brasileiro (Série A)
ter* quatro fases. Na primeira, em
andamento, os 24 clubes togam entre si em turno único, num total de 23
rodadas, passando para as quartasde-tmal (segunda tase) os oito duSés que obtiverem o maior número
de pontos ginhos Em caso de igualdade o desempate será pelos segyotes cíie^os — 1 — mato* numero
melhor saldo de
Ce vitórias 2
número de gols
go s. 3 — ¦> ~ator
mafcadcs — cctfronto direto entre dois clubes 5 — sorteio

?
A discussão sobre a escaíáçàS da Seleção Brasileira encontrou
unanimidade nos dois homens de frente: Edmundo e Ronaldinho.
Agarrados aos seus chopes, os debatedores foram exaltando as
virtudes individuais de cada um dos dois jogadores, tais como
facilidade em driblar, colocação e chutes ao "Quem
gol.
vai soltar a bola
Até que alguém fez a pergunta crucial:
para quem?"
?
Ao contratar Bebeto, parece que o Flamengo nào tinha a exata
idéia do que estava comprando. Ele não está na lista dos audaciosos
ou de comportamento inesperado. É absolutamente coerente em seu
bom comportamento, dentro e fora do campo.
Bebeto nunca foi um líder. É brilhante e excepcional no seu
desempenho, destaca-se tecnicamente, mas ludo dentro de um padrão de comportamento, pessoal e esportivo.
Por que, então, cobrar dele uma liderança que ele jamais almeeste não e o seu
jou? Por que esperar dele arroubos de heroísmo, se
forte?
Os dirigentes do Flamengo sò podem estranhar a ma forma de
Bebeto. O comportamento ò o mesmo de sempre. No Flamengo, no
Vasco, na Espanha...
?
Um informante me sopra que existem coisas cabeludas a serem
apuradas no Fluminense. Há um excesso de jogadores que nào
os
podem ser dispensados porque o clube nào teria como lhes pagar
salários atrasados, e agora fico sabendo que a entrega de material
o que
para treino e jogos nào vem sendo feita regularmente,
sobrecarrega a lavanderia do clube.
"Lava
Estou vendo meu amigo Xinibica a repetir Luis Melodia:
roupa todo dia/que agonia..
?
Atenção todos os clubes, atenção! O INSS, que nào consegue
fazer nova
prender seus ladrões e tapar seus rombos, pretende
os
de
todos
as
rendas
jogos.
investida sobre
É bom agir já, em conjunto, para evitar o que aconteceu com a
Lei do Passe.
*# *>•'• ' - ' >
?
nào
cera
faz
pode pedir prorrogação.
Quem

Rio-São

abrir

Paulo

vai

temporada

O Torneio Rio-São Paulo está
de volta. Primeira realização da
Liga do Município do Rio de Janeiro, concretizada ontem numa
reunião na capital paulista, o torneio terá a participação de oito
clubes e será disputado novamente a partir de 1997. A primeira
rodada, que servirá também como abertura da temporada, já está marcada para o dia 26 de janeiro.
Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Corinthians. São Paulo e Santos serão
os clubes participantes do torneio, que terá 18 dias de duração.
A competição, com jogos eliminatórios, em sistema de ida e volta, será financeiramente vantajo"Já é de longe o campeonato
sa.
mais bem organizado no futebol
brasileiro. Quem for campeão re-

ceberá RS 3 milhões. Qual o clubc do mundo que pode ganhar
tanto dinheiro em tão pouco tempo?", perguntou Kleber Leite, do
Flamengo.
Para chegar à final do RioSão Paulo, os clubes disputarão
seis jogos. Quem for eliminado
na primeira fase, receberá RS 200
mil. O dinheiro virá do contrato
de exlusividade com o SBT, que
transmitirá os jogos e será parceiro dos clubes na organização e
exploração de marketing do campeonato. Kleber aposta no sucesso da competição, muito popular
nos anos 50 e 60 e que teve uma
tentativa de reedição em 93, vencida pelo Palm eiras. Kleber prevê estádios cheios nos confrontos
que reviverão a tradicional rivalidade entre clubes cariocas e paulistas.

PLACAR
rumoi
Capa do Mundo
Eliminatórias Européias
Grupo 1: Dinamarca 2 x 1 Grécia
Classificação: Grécia a Dinamarca 6.
Croácia 3. Eslovénla e Bôsnia 0
Grupo 2: Itália 1x0 Geórgia. Inglaterra 2 x 1 Polônia. Classificação
Inglaterra e Itália 6. Polônia. Geórgia
e Moldàvia 0.
Grupo3: Noruega 3x0 Hungria. Ciasslticaçio Noruega 6. Suíça. Hungria
e Azerbaijão 3. Finldândia 0
Grupo 4: Áustria 1 xO Suécia. Estônia
x Escócia (nto realiado), Bielorússia
1 x 1 Letônia. Classificação: Escócia
7. Suécia 6. Áustria e Bielorússia 4.
Estônia 3 a Letônia 1
Grupo 5: Israel 1 x 1 Rússia. Classiticação: Rússia e Israel 4, Bulgária 3.
Luxemlurgo e Chipre 0.
Grupo 6 Rep. Tcheca 0x0 Espanha
Classificação- Iugoslávia 9. Eslováquia 6. Rep. Tcheca e Espanha *
Ilhas Faroe e Malta 0
Grupo 7: Bélgica 3x0 San manno
Classificação: Gales e Bélgica 6. Holanda. Turquia e San Marino 3
Grupo 8 Islândia 0 x 4 Romênia. Eire
3x0 Macadónia. Lituânia 2 x 1 Lich-
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tenstein. Classificação: Eire, Roméma e Lituânia 6. Macedônia 4. Islãndia 1. Lichtenstein 0.
Grupo B: Portugal 3x0 Albânia. Alemanha 5 x 1 Armênia. Classificação:
Ucrânia 6. Portugal 4. Alemanha 3.
Armênia 2. Irlanda t. Albânia 0.
Eliminatória Sul-americana
Equador 0 x 1 Colômbia
Classificação Colômbia 13. Equador
9. Uruguai 6, Argentina 5. Bolívia.
Paraguai e Chile 4, Peru 3. VenezueIa t
(9* rodada)
Feyenoord 3 x 1 Groningen, Ajax 3 x
0 Willem II, AZ Alkmaar 1x2 Sparta
Rotterdam. Vitesse 1 x 2 Roda JC.
NEC Nijmegen 1 x 1 Heerenveen.
RKC 0x0 Volendam. NAC Breda 3x3
Utrecht. PSV Eindhoven 2*0 Twente
Enschede. Fortuna Sittard 0 x 3 De
Graa'schap
Classificação Feyenoord. 22 pontos,
PSV Eindhoven. 20. Roda JC. 16.
TftNIS
Tonwfo
Gustavo Kuerten (BRA) 1/6. 7/6 (7/1).
6/4 Vince Spade (EUA)
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Sávio ficou na sala dc cirurgia

PfO. Floriono, 31 A.BI
C«—l»»dla tt «1Q-4SOOJ

R. MIGUEL COUTO,105-Bff516-2409|

RESTAURANTE
MOCAMBO
Eapocialidado em
Grelhados a Fruto* do Mar
24 ANOS DE TRADIÇÃO
SEXTA8 até 22» • CC VI8A/AMEX
Rua Teofilo Otoni. 24/26 r 233-2025

lado da noiva Sn:tiihi. Tõnjurniõ no WÕfjiiòstia) do médico, de í/iic não dcinorará muito a voltar a jogar

Rio-São
¦

FIM D"E TARDE
RESTAURANTS WHISQIJf RIA
C.OZIMIIA ESfAMIlOI-A
K INTKRMACLIOriAI.
I CARNESE 1 HAPWH0URMÉ2th.
[FRUTOS 00 MAR j AR CONDICIOMADO CENTRAL
D» 2* a 6* da» 116» 22h«
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Paulo

Oito clubes cariocas e

paulistas no torneio que
abrirá temporada de 97
O Torneio Rio-Sào Paulo está de volta.
Primeira realização da Liga do Município do
Rio de Janeiro, concretizada ontem numa reuniào na capital paulista, o torneio terá a particifiação de oito clubes e será disputado novamente a partir de 1997. A primeira rodada, que
servirá também como abertura da temporada,
já está marcada para o dia 26 de janeiro.
Flamengo. Vasco. Fluminense. Botafogo.

está

Palmeiras. Corintluans. São Paulo e Santos
serão os clubes participantes do torneio, que
terá 1S dias de duração. Os jogos serão eliminatórios. em sistema de ida e volta, e segundo o
uma
presidente rubro-negro*. Kleber Leite, será
"Já è de
competição fianceiramente vantajosa.
longe o campeonato niais bem organizado no
futebol brasileiro. Quem for campeão receberá
RS | milhões. Qual o clube do mundo que pode
ganhar tanto dinheiro em tão pouco tempo?",
perguntou Kleber.
Para chegar á final do Rio-Sào Paulo, os
clubes disputarão seis jogos. Quem for eliminado na primeira fase. terá direito a RS 200 mil. O
dinheiro virá do contrato de çxlusividade com o

de

volta

SBT. que transmitirá os jogos e será parceiro
dos clubes na organização e exploração de
marketing do campeonato. Kleber aposta no
sucesso da competição, muito popular nos anos
50 e 60 e que teve uma tentativa de reedição em
93. vencida pelo Palm Uras. Kleber prevê estádios cheios nos confrontos que reviverão a
tradicional rivalidade entre clubes cariocas e
"Até
porque os jogos não serão
paulistas.
transmitidos para a mesma praça. Nem por TV
a cabo", disse Kleber Leite.
A tabela e o regulamento serão definidos
ainda este mês. Kleber promete ainda muitas
atrações na festa de abertura do Rio-Sào PauIo.
Arquivo
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lifel
Cozinha Alemã
Frios-Frutos do Mar
Carnes na Brasa I
Chopp dane escurai
HAPPY HOUR - a partir das 16h
R. Wayrink Veiga, 30 0516-1832
^¦221-^839
I
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dias

e pnxuràiior Coppohi abala a tmnqüihuãã^ucMcvadom(fl!c^aiw^u^m^u.'r. CwwXí|

na
vida
de
(>Un >11
- - - L..!. ..mammmh "Há
• _ da
J — embaixada
alamericana.
Aires, perto
Coppola",
contra
buscamos
tempo
provas
gum
afirmaram alguns policiais envolvidos na opeecstasy na residência do
ração.
De acordo com noticias divulgadas pela próprocurador do craque
BUENOS AIRES — Guillermo Coppola, em- pria policia, a cocaína foi encontrada dentro
presário e procurador de Maradona, está sendo um enorme jarro de decoração, embalada em
procurado, nacional e internacionalmente, pela pequenos pacotes com 20cm de largura por
policia argentina. A ordem foi dada pelo juiz lOcm de comprimento. Segunda a agência NoenHernán Bemasconi logo depois de ter sido ticías Argentinas, além da cocaína foram
"Não sei
encontrado, na casa de Coppola. meio quilo de contradas 15 pastilhas de ecstasy.
cocaína. A descoberta da droga aconteceu du- como conseguiram fugir tão rapidamente. Cerrante uma operação denominada Céu descobcr- tamente alguém avisou os moradores de que
to, com a qual os policiais pretendiam encon- realizaríamos esta busca", afirmou o juiz Hertrar estupefaciantes no apartamento de Coppo- nán Bemasconi. Foi Bemasconi quem. há uma
la. que fica em um bairro elegante de Buenos semana, determinou a prisão de Gabriel Espó-

Maradona
»<*a
lAitarlnp nnr»»n*
de \llPOrli\n»
Maradona. f\O jogador,
sito, /MinUn/lA
cunhado rlit
porém,
ainda não terá seu nome envolvido ou será
"ó
como testemunha".
chamado a depor
Sempre preocupada em conseguir ligações
entre suspeitos em casos rumorosos, a imprensa
argentina lembrou que não é só de Maradona
que Coppola é amigo. Também foram citados
como "ligados" a Guille, como Coppola é conheeido. o ex-jogador Tarantini e sua companheira Natalia (estes também envolvidos com
drogas e já detidos pela policia), e Ramón
Hernández. secretário particular do presidente
Carlos Menem — além de vários outros poderosos argentinos. Mas. como fizeram questão
de frisar os jornalistas, apenas amigos de Coppola.

sábado

A cirurgia durou 40 minutos e
foi bem sucedida. Sávio teve retirado um pequeno fragmento do seu
menisco externo esquerdo (o resto
do menisco está intacto) e poderá
v.oltar ao time do Flamengo antes
do prazo previsto de 20 dias, ainda
na primeira fase do Campeoanto
Brasileiro. O atacante deixou ontem a sala de cirurgia da Clinica da
Lagoa sorrindo e confiante no
diagnóstico do médico do clube,
José Luis Runco, responsável pela
"No sábado, ele inicia o
operação.
trabalho de fisioterapia e se tudo
correr bem em menos de 15. dias até
poderá ser escalado", disse Runco.
Sávio chegou pouco antes das 14
horas á clinica, acompanhado da
noiva Suzana. No quarto onde ficou internado, o telefone não parou
de tocar. Eram jogadores e dirigentes do Flamengo, que ligavam de
Porto Alegre, onde o time enfrentou o Grêmio à noite. "O telefone
já tocou umas 50 vezes. Todo mundo querendo dar uma força", contou Sávio. O presidente Kleber Leite fez chegar várias flores. "Torço
pela sua recuperação. Lamento não
poder visitá-lo. pois de Porto ",Aleesgre segui rei para Montevidéu
creveu Kleber, que foi à capital
uruguaia tratar de assuntos particulares.
De Porto Alegre, por telefone,
Kleber explicou que seu gesto significa muito mais do que uma cortesia. O presidente do Flamengo pretende pôr fim de uma vez por todas
às especulações de que no clube há
crescente insatisfação com Sávio
(um dirigente chegou afirmar que o
despreço do passe do atacante se "Isso
valorizara devido â má fase).
não faz sentido. Acabo de antecipar
a renovação do contrato do Sávio
até julho de 98. Ele continua sendo
o maior patrimòmio do Flamengo e
é o que vou dizer-lhe pessoalmente
no sábado, quando volto ao Rio",
disse o dirigente.
Kleber lembrou que. se quisesse
ter negociado Sávio, já o teria feito.
O presidente do Flamengo contou
ter recebido três propostas para
vender o atacante: do empresário
Giovanni Branchini; do La Coruna
"Uma
e por último do Tenerife.
dessas propostas chegou a RS 10
milhões. Não vendi e nem estou
interessado em vender", garante.
Na verdade, Kleber ressaltou, o
que existe é uma insatisfação com
todo o time do Flamengo, devido
aos resultados ruins no Brasileiro.
"O
Sávio e o Bebeto são as estrelas
do time. É natural que a expectativa e a repercussão em torno deles
seja maior", esclareceu Kleber.
Sávio espera mesmo ouvir pestolamente o que Kleber antecipou
ontem. Apesar da solidariedade demonstrada antes da cirurgia, o atacante ficou magoado ao ver estampadas nos jornais criticas às suas
últimas atuações. Mas, bem de
acordo com seu temperamento, evitou polemizar sobre o assunto. Sua
maior preocupação era se certificar
de que a cirurgia a que se submeteu
"Essas
o livrou das dores no joelho.
dores me incomodam há algum
tempo. Aumentaram depois dos jogo contra o São Paulo e Vasco",
contou Sávio. que no final da tarde
recebeu a visita de Nélio.
Sávio deixa hoje a clinica da Lagoa. Vai para seu apartamento em
Ipanema e inicia no sábado o trabalho de fisioterapia com Nilton
Petroni. o Filé, responsável pela
volta de Romário ao time do Fiamengo. no ano passado, depois de
uma cirurgia idêntica a que Sávio
foi submetido.
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De novo, o carrasco foi também ex-rubro-negro, Paulo Nunes, autor dos trêsgols da vitória do Grêmio

KIEZA

Silvio Ávila — Agência RBS
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^jssjstsr
Pç&noriano, II JLB
¦^M£12ft±2S&

Sávio

voltar

em

15

dias

pode
¦
FIM DH TARDE
RESTAURANTE WHISQHf RIA
C.OZIP1HA KSPAMI lOl-A
R iriTm<MAc.ioriAu
CARNESE
HAPPY HOUR ATÉ Mh.
FRUTOS DO MAR AR CONDICIONADO CENTRAL
De 2" à 8* das 116s 22hs
R. MIGUEL COUTO,105-Btt 516-2409

gnijjjj
RESTAURANTE
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Grelhados e Frutos do Mar I
24 ANOS DE TRADtÇÃO\
SEXTAS até 22h • CC VISA/AMEX
Riu Tecfilo Otoni. 24/26 . 233-2025,

Jogador sai confiante

da cirurgia que extraiu
fragmento de seu menisco
A cirurgia durou 40 minutos e foi bem sucedida. Sávio teve retirado ontem um pequeno
fragmento do seu menisco externo esquerdo e
poderá voltar ao time do Flamengo antes de 20
dias. Ele deixou a sala de cirurgia da Clinica da
Lagoa sorrindo c confiante no diagnóstico do
médico do clube, José Luís Runco. responsável
"No
sábado, ele inicia o trabapela operação.
lho de fisioterapia e se tudo correr bem em
menos de 15 dias até poderá ser escalado",

disse Runco.
Sávio chegou antes das 14 horas à clinica,
acompanhado da noiva Suzana. No quarto
onde ficou internado, o telefone não parou de
tocar. Eram jogadores c dirigentes do Flamengo, que ligavam de Porto Alegre, onde o time
perdeu para o Grêmio á noite. O presidente
Kleber Leite enviou flores, com um bilhete.
"Torço
pela sua recuperação. Lamento não
poder visitá-lo, pois de Porto Alegre seguirei
para Montevidéu."
De Porto Alegre, por telefone, Kleber explicou que seu gesto pretende pôr fim ás especulações de "Isso
que cresce no clube a insatisfação com
não faz sentido. Acabo de anteciSávio.

par a renovação do contrato do Sávio até julho
de 98", disse Kleber. lembrando que, se quisesse ter negociado Sávio já o teria feito. Ele
recebeu propostas do empresário Giovanni
Branchini; do La Corunà e do Tenerife. "Uma
delas chegou a RS 10 milhões. Não vendi e nem
estou interessado em vender."
Apesar da solidariedade. Sávio ficou magoado com as criticas. Mas sua maior preocupação
era se certificar de que a cirurgia o livrou das
dores no joelho. "Essas dores me incomodam
há algum tempo. Aumentaram depois dos jogos
contra o São Paulo e Vasco", contou Sávio,
que recebeu 8 visita dc Nélio. Sávio deixa hoje a
clinica c vai para seu apartamento em Ipanema.
Nelson Perez
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£>m outra atuação medíocre do time e de Paulo Roberto, o Fluminense não passou de um etttpale cm I a I com o Bahia, nas Laranjeiras
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Em campo, um time praticando futebol mediocrc que resultou no empate por 1 a 1 com o
Bahia. Fora dele, movimentação de dirigentes
em busca de soluções para livrar o Fluminense
da crise em que se encontra. E o primeiro passo
será dado hoje, quando o presidente Gil Carneiro de Mendonça anuncia sua nova diretoria,
dando o pontapé inicial para as reformulações
que pretende realizar. O ex-diretor de futebol
Fernando Milman, que assistiu ao jogo, deve
ser indicado vice de futebol pelo menos até
janeiro.
Enquanto a solução dos dirigentes não vem,
o Fluminense segue penando na sua luta para
sair da perigosa zona de rebaixamento. O empate de ontem manteve o clube na 20* posição,
agora com 13 pontos. Mas a surpreendente
vitória do Paraná sobre o Cruzeiro por 2 a 0

empata

deixou o clube paranaense com 11 pontos, na
22' colocação. O Bahia soma 12 pontos. Criciúma (7) e Bragantino (cinco) são os mais ameaçados. O espetáculo bisonho ficou por conta da
torcida: irritada, preocupou-se mais com a derrota do Flamengo e vibrou com a expulsão de
Charles, aos 28 do segundo tempo.
O Fluminense até que começou melhor, apesar do susto aos 6min, quando Jorge Luis quase
faz gol contra após excelente jogada de Naldinho. O time pressionava mas numa falha de sua
defesa, deixou o Bahia fazer 1 a 0, aos 18min.
Aproveitando os espaços deixados por Jorge
Luius, Geraldo lançou Valmir pela direita e este
cruzou para Claudinho marcar.
O empate veio ainda no primeiro tempo.
Hugo fez bela jogada e acertou um chute sensacional de fora da área. sem defesa para o
goleiro Jean. O Bahia ainda chegou perto en-

de
1

novo

quanto o Fluminense esbarrava na sua médiocridade. Para piorar, o time estava nervoso.
Veio o segundo tempo e a situação piorou. A
torcida vaiava o time e o presidente Gil Carneiro de Mendonça. Gritou "time de m...", atacou
Paulo Roberto e ainda vibrou quando Charles
foi expulso. Demètrius torceu o joelho e foi
substituído por Zé Cláudio, mas já era tarde.
Fluminense: Léo; Paulo Roberto, César,
Amarildo e Jorge Luís; Charles, Uidemar, Hugo e Marcelo Sander (Dirceu); Luís Henrique
(Rogerinho) e Demètrius (Zé Gáudio). Bahia:
Jean; Givaldo, Vladimir, Parreira e Daniel;
Eduardo, Mantena, Valmir e Geraldo: Naldinho (Samuel) e Claudinho. Árbitro: Lincoln
Bicaiho. Cartões amarelos: Charles. Marcelo
Sander. Luis Henrique. Givaldo. Daniel, manetna e Valmir. Cartões Vermelhos-, Charles e
Parreira. Renda: RS 21.055. Público: 2.031-

JOSÉ MITCHELL
PORTO ALEGRE — O Flamengo
parece ter-se acostumado a perder,
como temia o presidente Kleber
Leite. Ontem, no Estádio Olímpico,
sòfreu sua terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro (está em 12° lugar, com 20 pontos
ganhos), escapando inclusive de ser
goleado no primeiro tempo. O Grêmio ficou nos 3 a 1, porque o Fiamengo jogou com raça no segundo
tempo, quando conseguiu seu gol.
marcado por Atirson, um dos poucos que se salvaram.
Paulo Nunes, mais um ex-jogador rubro-negro (como aconteceu
com Edmundo, no domingo), foi o
responsável pelo terceiro pesadelo
do Flamengo. O atacante marcou
três gols, poderia ter feito mais, se
não tivesse saído por cansaço, e
assumiu a liderança isolada da artilharia com 11 gols.
A derrota deixou a dúvida: o
que tem sido pior no time do Fiamengo? A sua frágil defesa, que até
três rodadas era a menos vazada e
agora contabiliza 11 gols sofridos
em três jogos? O meio-campo, em
que a criatividade não existe? Ou o
ataque, que parece não ter entrado
em campo nos últimos jogos? Bebeto. por exemplo, voltou a jogar
muito mal.
Ontem, no Olímpico, a combinação desses fatores negativos foi
responsável por mais uma derrota.
Aos 5min, numa bola perdida num
dos muitos passes errados de Iranildo no meio-campo, o Grêmio partiu para o rápido contra-ataque, em
três toques. Dos pés de Emerson
para Zé Alcindo, que cruzou para
Paulo Nunes marcar 1 a 0. completamente livre. Paulo Nunes (pelo
meio) e Zé Alcindo (pela ponta direita) se movimentavam e confundiam os zagueiros.
O Flamengo não conseguia ficar
com a bola. O Grêmio, muito superior, não deixava o adversário jogar
e ainda neutralizava as jogadas com
seguidas faltas. O time de Joel ainda conseguiu perder um gol feito
(Marques, livre, demorou para chutar), até que Paulo Nunes se aproveitou de um chute errado de Zé
Alcindo para fazer 2 a 0, aos 19min.
Gol de pura sorte.
Paulo Nunes ainda tinha mais
para mostrar. Aos 35min, recebeu a
bola em seu próprio campo, partiu
em velocidade sem ser combatido,
driblou Zé Carlos e tocou para o
gol vazio: 3 a 0 no placar, três gols
de Paulo Nunes e o 1 Io do novo
artilheiro do Brasileiro.
Tudo ou nada — Sorte do
Flamengo que o primeiro tempo
terminou — o Grêmio perdeu duas
oportunidades para ampliar, para
desespero do técnico Joel Santana.
"Vamos voltar
com tudo para o
segundo tempo. Perdido por três,
perdido por seis", gritava Joel na
saida de campo para o vestiário.
Joel fez mais do que gritar: trocou Atirson e Gilberto de lado. Em
uma de suas primeiras jogadas como lateral-esquerdo, Atirson driblou dois adversários e chutou cruzado para marcar um bonito gol,
aos I5min. Luciano foi expulso, o
Grêmio ficou com um jogador a
menos e o Flamengo tentou então
reagir. Na base da raça, depois de
duas substituições que nada acrescentaram (os atacantes Marcos e
Jacinto no lugar de Gilberto e Marques), o Flamengo procurou o segundo gol. Quase conseguiu com
Mancuso, que chutou no travessão.
O Flamengo, que teve de amargar mais uma derrota, volta a jogar
domingo contra o Paraná, no Maracaná, com o presidente Kleber
Leite ratificando sua confiança na
comissão técnica rubro-negra. "O
Joel Santana é um dos três melhores técnicos do Brasil. Está mantido
no cargo e tem o meu apoio".
Os times jogaram assim: Grêmh
— Danrlei, Marco Antônio, Lúciano, Mauro Galvão e André Silva;
Adilson, Luis Carlos Goiano e Carlos Miguel (João Antônio); Paulo
Nunes (Vágner Fernandes) e Zé Alcindo (Ailton). Flamengo — Zé
Carlos, Gilberto (Marcos), Júnior
Baiano. Juan e Atirson; Márcio
Costa, Mancuso, Fábio Baiano e
Iranildo (Pingo); Bebeto e Marques
(Jacinto). Renda: RS 86.741.00. Público: 8.833. Juiz: Dalmo Bozzano.
Cartões amarelos: Marco Antônio,
Emerson, Zé Carlos. Júnior Baiano. Jacinto. Cartão vermelho: Luciano.

Nâo pode ser vendido separadamente
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JAZZ

Estilo tradicional do gênero é destaque
no maior festival de jazzófilos do país,
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que abre sua versão carioca amanhã
LUIZ ORLANDO CARNEIRO
- Sem maiores delongas. Jazz
para quem gosta de ja/.z, no Frec Jazz Festival, que começa amanhã, no Museu de
Arte Moderna do Rio (MAM), é só o que
deverão tocar os trompetistas Nicholas
BRASÍLIA
Payton c Clark Terry, o contrabaixista-líder
Christian McBride (a maior sensação no instrumento
desde Charlie Haden e Niels Orsted Pedersen), o saxofonista James Carter, o guitarrista Mark Whitfield, e o
respeitado chefe do clã Marsalis, o pianista Ellis. Herbie Hancock. John Piz/.arelli e a cantora Erpéstine Anderson deverão agradar aos paladares musicais mais

'
^
^
M

popularescos.
Se o festival é eclético - mas desta vez com salas separadas - o jazzófilo estará bem servido às 19h dc amanhã (Christian McBride e Nicholas Payton). na sala
New Directions, e às 23h (Clark Terry). no Free Jazz
Club. um bar de 200 lugares montado dentro do museu. No sábado, é obrigatória a audição de James Carter. às 19h, na New Directions. e o encontro com o trio
de Ellis Marsalis. às 23h. no Frec Jazz Club. No domingof a apresentação de Mark Whitfield é mais do
que esperada, por ser o guitarrista dc 28 anos uma espécie de sucessor do grande Wes Montgomery.
A discussão sobre puristas e não-puristas é tão boba
como discutir se o Dejeuncr sur I herbe de Manet é a
verdadeira pintura, cm oposição às Demoisejles d'Avi^non, dc Picasso. Neste caso, as duas obras são frutos da mesma árvore, cujas raízes estão cm Giotto e
Masaccio, c cujos frutos mais contemporâneos são um
Soulagcs ou um Rauschcnhcrg. Qualquer encontro de
músicos que se dispõem a fazer jazz não pode deixar
de ter um compromisso com uma mainsiream e uma
linguagem já perfeitamente definidas, por mais que sejam adjetivadas e até enriquecidas por outras expressões culturais, eruditas ou populares.
O Art Ensemble of Chicago, de Lester Bowie e Joseph
Jarman - para citar um exemplo vanguardista de 30
anos dc idade - está na mesma nuiinstreani de Louis
Armstrong, Duke Ellington. Charlie Parker e Wynton
Marsalis. Mas os que não têm cultura musical apurada,
e se contentam com a música comercial de um Kenny
G ou com a fusão banal, binária, do jazz-rock, jamais
verão que Bowie, Jarman ou Cecil Taylor são farinha
do mesmo saco que o Armstrong do Hot Five, e que o
Charlie Parker das matrizes Dial e Savoy dos anos 40.
Da mesma forma que jamais perceberão que o rio que
nasce com Bach é o mesmo cm que navegaram Debussy, Stravinsky e Schocmbcrg.
Como música de síntese (e não dc fusão), o jazz tem
direito a certas apropriações. A recíproca nem sempre
é verdadeira, e daí as confusões inevitáveis quando se
abordam as relações jazz-música erudita e. sobretudo,
jazz-música pop planetária.
Os chamados puristas que vão ao MAM ouvir NichoIas Payton, Chris McBride, James Carter, Clark Terry.
o grande pianista Herbie
Mark Whitfield. e - talvez
Hancock (que deixou o jazz river há muito tempo para
ficar milionário) rejeitam a qualificação, da mesma
forma que os puristas que vão a Bayreuth. ano após
ano. com o objetivo óbvio dc ouvir as óperas de Wagner e não operetas dc Offenbach ou Franz Lehar.
Que os puristas pop deixem os puristas do jazz cm paz
e curtam no Free Jazz Festival deste ano astros como
Isaac Haycs e Bjõrk. Ou quem gosta de boa MPB vá
ouvir Edu Lobo às 23h de sábado e aproveite para
apreciar as finas iguarias musicais do trio do pianista
Ellis Marsalis. no mesmo Free Jazz Club.
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Você vai ver no Rio Design Center alguns dos melhores trabalhos de
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Rogério Steinberg, que foi um dos publicitários mais irreverentes do seu
tempo. São anúncios e campanhas desenvolvidas para clientes de diversos
segmentos que criaram polêmica e entraram para a história da publicidade
A mostra faz parte do evento As Artes da Rapaziada, que vai contar com
muitas outras atrações. Como os estandes que vão mostrar quartos, salas
de estudos e outros ambientes montados por conceituados arquitetos e
decoradores, exclusivamente para o público jovem.
Não perca As Artes da Rapaziada.Até 13 de outubro no Rio Design Center.
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SÃO PAUL.O — A 1 Ia edição do Free
Jazz Festival, que começa hoje em São !
'
Paulo e amanhã no Rio, inaugura um
novo formato, com um número maior de ¦
estrelas e tendências musicais. A novida- ;
de é que os 22 shows (foram 15 no ano
passado) se dividirão em quatro espaços
diferentes (quatro no Rio, quatro em São
Paulo). 0 que se conseguiu com isso foi
evitar a mistura de ritmos que marcou os
shows dos últimos festivais. Uma das estrelas, o pianista Herbie Hancock chegou
ontem a São Paulo e faz seu show hoje,
com a banda The New Standard, junto
com outro grande nome, Ernestine An"Esta
derson.
é a segunda vez que fazemos este show. A primeira foi no Japão,
há pouco tempo", contou um bem-humorado Hancock, em entrevista coletiva.
"Eu
queria um repertório novo, mas por
causa da minha preguiça pedi ajuda a
quem conhece rock", afirmou. O trompetista Clark Terry. de 76 anos, outra atraçào do festival, comparou o jazz america"Este
no ao samba.
país abrigou vários •
ritmos, assim como fez o jazz nos Estados
Unidos. Gosto de vir aqui para trocar;
impressões e mostrar aos brasileiros o
que estamos fazendo", disse Terry.
'
Outras atrações são a cantora islandesa
Bjõrk e o pai do funk, George Clinton A
música brasileira também terá espaço,
com shows do compositor e cantor Edu
Lobo, o saxofonista e flautista Zé Nogueira e o músico Paulinho Trompete.

St.James Infirmary e Weather bird — que Armstrong
1928). Mas como
gravou em duo com Earl Hines, em"Payton
escreve o reviwer Jon Andrews,
não teme
fantasmas". O trompetista — como os melhores
young lions — é o que os americanos chamam de old
bottle, new wine.
Mark WhttfiaM — Não se sabe se o jovem guitarrista
vai continuar expandindo a linha straighifahead de
Wes Montgomery, ou se vai acabar cedendo, no
futuro, ao comercialismo de George Benson, que
sempre foi um grande instrumentista, mas preferiu o
sucesso financeiro da música pop. O último disco de
Whitfield (7th Av. Stroll) — que ganhou cinco estreIas da Down Beat — contém basicamente um repertório de blues e baladas no idioma bop. Suas intervenções no disco Jaz: futures, um CD de 1991. gravado
ao vivo, mostram bem sua reverência a Wes Montgomery, sobretudo em Médgar ever blues, tema de
autoria de Whitfield.
•tanta* Carter — Depois do estouro de Joshua Redman, há uns 4 ou 5 anos, James Carter, 27 anos,
passou a ser o enfant gatê da critica e do público.
Dominando inteiramente todos os saxofones, as flautas e o clarinete-baixo, Carter tem um discurso melódico incisivo e cheio de surpresas, vindo-lhe freqüentemente à mente referências que vão de Ben Webster
a John Coltrane (no sax-tenor, seu principal instrumento), ou de Harry Carney a Hamict Bluiett (no
sax-baritono). Seu Round midnight, no barítono,
acompanhado apenas pelo seu pianista, Craig Tabom, no CD The real quietstorm é tão refinado que
parece estar-sc ouvindo, no seu nascimento, a belissima e tão batida balada de Thelonious Monk.
O último disco de Carter (Conversing with tlie
Elders, Atlantic) mostra sua versatilidade, e que o
bom jazz, como a boa poesia, não tem idade. Carter e

disco, cm que procura jazzificar com batida pop •
temas de Prince, Stevie Wonder e Peter Gabriel, entre 1
'
outros. Hancock cerca-se de luminares como o saxofonista Michael Brecker. o guitarrista John Scofield.
Dave Holland (baixo) e Jack DeJohnette (bateria).
Seu penúltimo disco, Dis is da drum foi um fracasso,
*
até em termos comerciais.
'
Se Hancock trouxer apenas Holland. Scofield e
DeJohnette, mais um saxofonista, e tocar um SteiiJ-t
way de nove pés, os jazzófilos poderão ter, amanha
às 21h30. uma grande noite de jazz. No jazz. o tema é
simples pretexto. Com Myfavoritc things, John Co!-r
'
trane revolveu as águas do rio principal do jazz.
John MxzareM — Filho do mestre da guitarra flui Ar
Pizzarelli, o júnior, de 35 anos. costuma usar, como o .,
pai, um instrumento de sete cordas, com uma cordaadicional à guisa de bass Une. É excelente músico, mas
como demonstra o CD Dear Mr.Cole e os doís^
anteriores que gravou para a Novus, virou mais um
cantor bem-comportado, na linha Sinatra-Connick
Jr. Nat King Cole foi um dos melhores pianistas de
jazz dos anos 40, no nível de Teddy Wilson e EaiL
Hines, mas ficou famoso e rico como cantor sofu.
Harry Connick Jr., que poderia se dedicar ao oficio
não tão rendoso de pianista de jazz, seguiu o exemplo
de Cole. John Pizzarelli Jr.. o exemplo de Connick
Jr.
iimitliw Anderaon — O crítico alemão J.E. Berendt cita em seu livro clássico que Ernestine Anderson, nascida em Houston, no Texas, em novembro de
"soar como Ella Fitzgerald cm
1928, gostaria de
termos de expressão e como Sarah Vaughan em
termos de fraseado". Pelo que se sabe ficou no condicional, embora seja uma cantora respeitada. Não se
sabe se vai cantar jazz para quem não gosta de jazz
ou o contrário.

jazz
De veteranos como Ellis Marsalis
a novatos do naipe de McBride,
festival oferece cardápio eclético
Ellis Marsalis — O sexagenário pianista de Nova
Orleans nunca foi tido como extraordinário, dedicando-se mais ao ensino, até que seu filho mais velho,
Wynton, despontou ao lado dos Jazz Messengers de
Art Blakey, em 1981, como um fenômeno do trompete. Depois de Wynton. começaram a aparecer os
outros filhos — o saxofonista Branford. o trombonista Delfeayo e o ainda pouco conhecido baterista
Jason. Os filhos fizeram Ellis famoso da noite para o
dia. embora o pianista nunca tenha deixado de tocar
com grupos diversos, em Nova Orleans e, depois, em
concertos e festivais pelo mundo. Seu último disco è
um duo com o filho Branford, Loved ones, em que
ambos improvisam sobre temas com nome de mulheres. Ellis é um bopper clássico.
Christian McBrlda— Em 1994. com apenas 21 anos.
McBride já tinha participado como sideman da gravação de 50 discos, ao lado de Benny Carter, Betty
Carter, Joe Henderson e dos chamados young lions
Roy Hargrove (trompete), Joshua Redman (sax-tenor) e Cyrus Chestnut (piano), entre outros. Suas
primeiras grandes influências, como ele mesmo confossa, foram Ron Carter, Paul Chambers e Ray
Brown — paradigmas de elegância e técnica, robustez
e precisão de dedilhado. Mas, certamente, McBride
ouviu muito Scott LaFaro e Niels Pedersen para
desenvolver sua extraordinária técnica em pizzicato,
tratando o pesado baixo acústico como se fora uma
leve guitarra.
Sua técnica soberba no arco pode ser conferida em
In a Hurrv e em Sitting on a cloud, em seu CD de
estréia como líder (Gettin' to it, setembro de 1994,
selo Verve). Neste disco, McBride toca em trio com
os mestres Ray Brown (69 anos) c Milt Hinton (86),
em Splanky, uma extraordinária conferência de cúpuIa de três gerações de baixistas. O CD Parker's mood
(Verve, 1995), com o trompetista Roy Hargrove e o
pianista Stephen Scott, é fundamental em qualquer
coleção de jazz contemporâneo. O último disco,
Number two express, é mais eclético. O jovem gênio
do baixo ccrca-se de músicos mais agressivos ou
excêntricos, como os notáveis saxofonistas Kenny
Garrett e Gary Bartz, e o baterista Jack DeJohnette.
embora convoque o pianista Kenny Barron para as
faixas mais acessiveis ao público em geral.
Nicholas Payton — Depois que Wynton Marsalis,
dono de uma técnica soberba, de um profundo conhccimento do jazz e de sua evolução, conclamou
com seu trompete e seu discurso uma revisitação às
raízes mais puras do jazz, surgiu uma penca de
trompetistas de técnica exemplar, como Roy Hargrove, Wallace Roney, Marlon Jordan e, em 1992, aos 19
anos. soprando como um músico feito e acabado, na
Jazz Machine do baterista Elvin Jones, o simpático
gordinho Nicholas Payton, nascido e criado em Nova
Orleans. O trompetista Doe Cheatham, que aos 91
anos ainda se apresenta e grava em Nova Iorque,
disse de Payton: "Nunca ouvi ninguém como ele,
desde Louis Armstrong". O elogio pode ser exagerado, e Payton não é um plagiador de Satchmo, conforme atestam seus discos com o grupo de Elvin Jones,
uma máquina jazzistica na linha do nco-bop. O Body
and soul do CD Young blood (Enja) é uma entrada
solene e triunfal de Payton no primeiro time do jazz.
Sua maestria nas baladas — embora tenha tambêm dedos muito ágeis e lábios quentes nos tempos
rápidos — pode ser conferida em seu primeiro disco
como líder, From this moment (Verve), de 1994, improvisando sobre Fair weather e Little re re. Seu disco
mais recente, Gumbo nouveau (Verve), que mereceu
estrelas da Down Beat, é uma homenagem
quatro
"moderna"
a Nova Orleans e aos temas que Armstrong e outros grandes tomaram famosos nos anos 20
c 30 (The saints go marching in, Wild man blues,,

Requintes
Uma boa parte dos visitantes
da megamostra de arte estranha
tantos cuidados de produção
MARILI RIBEIRO
SÃO PAULO — A 23* Bienal
Internacional de São Paulo foi
programada com requintes de
Primeiro Mundo. Venda de ingressos antecipada pôr telefone,
serviço inédito de informações
§ri|On||
por aúdio com CD player que
permite ao usuário escolher o
roteiro e até um sistema complexo de monitoria com diversos
nives de treinamento para atender a necessidades
diversas. Mas, apesar de toda a sofisticação da infraestrutura, boa parte do público que tem ido apreciar
a megamostra de artes plásticas parece não estar
adaptado a tanta produção. Os organizadores preferem fugir desse asssunto. mas reconhecem que estão
sendo obrigados a contratar mais 60 monitores, além
dos 110 que integram a equipe, com o propósito de
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deixá-los fixos na tentativa de evitar que obras expôstas sejam danificadas.
A coordenadora do serviço de monitoria da Bienal, Lilian Amaral, tem uma justificativa para a
reação das pessoas que acabam quebrando algumas
obras. "A arte comtemporânea ampliou tanto as
possibilidade de suportes que torna mais fácil, e ao
mesmo tempo convidativo, que o público estabeleça
uma relacionamento mais próximo com os trabalhos". diz Lilian. De certa forma, muitas das instalações apresentam obras que são reflexo do cotidiano
das pessoas e, por isso mesmo, utilizam materiais que
têm relação direta com o dia a dia, como peças de
roupas, sapatos, jornal, caixotes, latas. A escultora
franco-americana Louise Bourgeois, que trouxe à
Bienal, além de esculturas, uma de suas famosas cells
em que pendura roupas femininas em ossos feitos de
material sintético, tem sido uma das vitimas dos
visitantes mais curiosos. No conjunto a obra tem um
efeito denso, mas nem todos percebera e muitos
preferem mexer nos vestidos para ver se algo de
especial ainda acontece.
A professora do Colégio Nacional de Artes e
Desenhos de Buenos Aires Ana Vago, que veio da
Argentina acompanhada de três alunas especialmente

seus acólitos (Tabborn, piano; Tani Tabal. bateria;
Jaribu Shahid, baixo) conversam musicalmente com
o imortal trompetista Harry Sweets Edison (hoje com
80 anos) e com os vanguardistas Hamiet Bluiett (do
World Saxophone Quartet) e Lestcr Bowie (o trompetista do Art Ensenible of Chicago).
Clark Terry — Talvez só três trompetistas conseguiram modelar, como se fosse argila, conforme sua
vontade, em esculturas musicais originais, a massa
sonora do trompete: Clark Terry (que. aliás, prefere o
flugelhorn, primo-irmào mais gordo do trompete).
Dizzy Gillespie e Wynton Marsalis. Hoje com 75
anos, Terry destila em sua música — mlddle jazz-cuntbop — virtuosismo (apesar da idade), humor (sempre)
e swing (em doses generosas). Em mais de 50 anos de
estrada. Clark Terry integrou as orquestras de Lionel
Hampton e Charlie Barnett. nos anos 40. foi da
orquestra de Duke Ellington (1951-59). e gravou um
clássico disco com Thelonious Monk. em 1958 (/«
orbit, Riverside).
Nos anos 70, apareceu em várias jam-sessions
produzidas por Norman Granz para o selo Pablo. em
companhia de Count Basie e de Oscar Peterson.
principalmente. Um de seus últimos discos ÍShades ojf
blues, Challcnge, 1994) é um excelente retrato do
estilo relaxado e bluesy de um dos maiores mestres do
trompete (e do flugelhorn) do jazz, que também
impregna de humor suas vocalizações em que mistura
palavras e scat-singing.
Herbie Hancock — Sem dúvida um dos maiores e
mais influentes pianistas do jazz, em termos de técnica, criatividade e densidade harmônica, desde que
integrou o dream team de Miles Davis. nos anos 60.
com Wayne Shorter, Ron Carter c Tony Williams.
Herbie Hancock continua na linha do pop jazz. como
atesta seu último CD The new standard (Verve); Neste

confundem

o
público
"a
para visitar a Bienal, se declara espantanda cora
falta de informação e, pior ainda, de formação do
público em geral. Me parece que houve um descuido
dos organizadores nesse sentido". A professora Ana
estava assustada com a atitude de visitantes que
avançam sobre as obras sem o mínimo respeito. É
bem verdade que ela também reconhece que muitos
dos trabalhos ali presentes, especialmente os exibidos
no andar térreo, onde está a mostra Universalis, que
reúne os novos talentos, são, ás vezes, um convite ao
vandalismo.
"Me
parece que alguns artistas deveriam ter respeito para com o espaço que ocupam. Acho que
confundiram o imediatismo de execução com espontaneidade. São obras banais, sem técnica ou refinamento. que lembram arte experimental e deveriam
estar era alguma galeria e não numa mostra deste
porte e importância para nós da América Latina",
resume a professora Ana. Surpreendido no momento
em que jogava uma ponta de cigarro do alto de uma
das passarelas, o estudante de arquitetura Mauro
Oliveira se desculpou se dizendo distraído.
A questão é que é proibido fumar dentro da
Bienal, a não ser nas áreas especificas para isso. Mas.
mesmo assim, sempre aparecem os distraídos.
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Bancada
Decididamente a maconha
não foi o grande barato das
eleições municipais no Rio.
Os três candidatos cabeças-feitas que defendiam a liberação da erva maldita não
se elegeram.
E os outros três que tinham a repressão ao uso da
droga como item principal de
suas plataformas também
dançaram.

Mudanças
Assim que tomar posse, a
bancada do PFL na Câmara
de Vereadores fará uma
emenda à lei orgânica do municipio estendendo o prazo
das concessões públicas de 10
para 30 anos.
Essa mudança viabilizará
o início imediato da construção de garagens subterrâneas
cm toda a cidade.

Bicudo
Não foi só Sérgio Motta
que saiu arranhado da disputa pela Prefeitura de São
Paulo.
Quem circula pelo Planaito já perccbcu que o rclacionamento do presidente Fernando Henrique com Mário
Covas não anda nada bom.
Os sinais que FH emite é
dc que não tem mais paciência para o mau humor e principalmente a dificuldade cm
fazer acordos do governador
tucano.

RIO 2004
f
A passeata da Rio 2004
neste domingo será no Aterro
do Flamengo, saindo do Hotel Novo Mundo às dez da
manhã.
Cem skatistas estarão distribuindo formulários para a
inscrição de voluntários que
irão trabalhar nas Olimpia-

das.
E terão que mostrar que
são feras: na caminhada de
Ipanema, o grupo de patinadores conseguiu a adesão de
12 mil pessoas. A atual meta
de Ronaldo Cezar Coelho é
conseguir o dobro — pelo
menos.

Arte em pauta
O Rio recebe hoje a visita
dos curadores internacionais
da Bienal de Artes Plásticas
de São Paulo.
Achille Bonito Oliva, representante europeu na mostra, Mari Carmem Ramirez.
da universidade americana de
Austin, c o nova-iorquino
Gerardo Mosqucra vão participar de um coquetel, às
sete da noite, no Museu de
Arte Moderna.
Os organizadores querem
mostrar aos ilustres convidados que o MAM está
prontinho para receber as
grandes coleções de arte do
mundo.

A volta
Emerson Fittipaldi mostrou ontem em Nova Iorque
que já está recuperado de seu
acidente.
Depois de um encontro
cm prol do Miami Projcct.
com a presença de Christopher Reeve e Júlio Iglesias, o
piloto c a bela Teresa foram á
festa que comemorava o aniversário de Carmem D'Al essio.
Não resistindo à trilha sonora da nova casa Opera.
Emerson tirou o colar ortopedico e mandou ver na pista
de dança.

CALÇA DÃO
Como parte do Fó- na Associação Comerrum Psicanálise e Ci- ciai do Rio.
nema, Giòrgio Trolto * A campanha IIW
realiza um debate so- for a cure — Vista eshrc o filme Lua dc fei ta causa —. lançada
de Ronian Polanski, em julho por Dona
dia 18. ás cinco e meia Rulh Cardoso, comeila tardei 1,0 Centro
ça a vender este mês a
Empresarial Rio. em camiseta
do Itiçò verBotafogo.
O presidente da As- melho. Os recursos
soeiação Comercial de irão para o Aidscap.
Miami. Carlos Migo- o maior programa de
ya. será homenageado combate à Aids do
hoje com um almoço mundo.
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Pajelança
O presidente do Tribunal
Superior Eleitoral, ministro
¦ Marco Aurélio de Mello, reúne-se hoje com os presidentes
dos Tribunais Eleitorais de
todo o Brasil para avaliar o
primeiro turno c a reação dos
eleitores às urnas eletrônicas.
A conversa vai identificar
os problemas enfrentados c
as providências a serem tomadas para 15 de novembro.

Foi adiada para sãhado a estréia da peça
Bhckout, no Teatro
Villa Lobos. O ator
Êlcio Romar está com
faringite.
A Mangueira reali/a no domingo, bem
em frente à sua quadra. ama festa para as
crianças com a trilha
sonora do espetáculo
Tempo tic infúnciu, em
cartaz no Espaço Cultural Sérgio Porto.

Força gay
Os candidatos â Prefeitura
do Rio terão que lutar pela
fatia mais alegre desta eleição: a dos votos dos gays e
simpatizantes da causa homossexual.
Para facilitar a escolha, o
grupo Atobá vai promover
em sua sede dois debates com
os nomes do PSDB e do
PFL; dia 20, será a vez de
Luís Paulo Conde, e dia 3 de
novembro — ainda dependendo de confirmração — do
tucaninho Sérgio Cabral Filho.
Apesar de só terem conseguido reeleger a vereadora
Jurema Batista, os gays representaram mais ou menos
15 mil votos.
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Corações em brasa
O mais novo romance \
da praça envolve um joga- :
dor do Flamengo e um co- :
nhccido ator de novelas. :
Eles adoram comida ja- j
ponesa e a-mam ritmos ca- j
ribenhos, tipo salsa e mej
rengue.
:
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Recordar é viver
Leticia Nascimento a-do-ra

Casa em festa
Maria Bcthânia vai ter
uma surpresa hoje na estréia
de seu show, no Metropolitan.
Receberá, no camarim,
das mãos do amigo c recémreeleito vereador Antônio Pitanga, a Medalha Pedro Ernesto da Câmara dos VcrcáJ
dores.
Uma homenagem que não
poderia faltar ao seu curricuIo, claro.

Os melhores peões vão baixar dia 15
P^\F\p,lJ/*\C|r\C'
1 V/L/IjI\v/ÍJ\/i3 na Lagoa para o lançamento de um
megaevcnto country que agitará o Rio no fim de novembro.
Os peões, entre eles o supcrcampcào Rogcrinho, largam o laço
na cozinha e, munidos de panelas e colheres-de-pau, servem aos
convidados feijão-tropeiro, arroz de carrctciro e carne seca com
paçoca, feitos por eles próprios — que delicia.
Vão tentar provar que são tão bons na cozinha quanto na
arena — afinal, só este ano eles ganharam 300 carros nos
rodeios.
Uma coisa.

Dose dupla
Maria Silvia Bastos Marques — a ex-fera da Secretaria de Finanças da prefeitura
de César Maia — teve gêmeos.
Ela e seu marido Sérgio
Wcrlang estão curtindo adoidadamente o nascimento de
Catarina c Olavo. viva.
Artista da luz
Será do premiado Peter
Gasper a iluminação da
ópera A ida, amanhã e domingo, na Apoteose, e ele
não economizou: vai usar
mais de mil refletores e 16
aparelhos PAL 1200 — o
que há de mais moderno
quando o assunto é luz de
espetáculos.
Peter vai iluminar as
dez estátuas gigantes do
cenário, cada uma com
nove metros, para dar a
sensação dc que estarão
flutuando no palco.
Uma coisa.
Rubro-negra
Na onda do sucesso póde-arroz, o Flamengo está
montando seu time de futeboi feminino.
A equipe ainda não foi
formada, mas já tem dirigente, e da pesada: Lúcia Vcrissimo.
Sua primeira missão será
escolher as jogadoras.

Danuaa Leão e Cláudia Montenegro
.l.ir,
0
do

gospel
Harlem

volta ao Rio
A quarta turnê brasileira do
coral gospel Mount Mariah pretende ser uma nova celebração
dá fé e da alegria. No Rio, essa
liturgia do alto astral se realiza
no Teatro Carlos Gomes, amanhà e sexta-feira, às 21 h. Desçobérto para os brasileiros em
1992 pelo jornalista e produtor
musical Nelson Motta. o Mount
Mariah virou atração turistica
no Harlem, em Nova Iorque,
com uma mistura de ritmos negros que inclui, além do gospel.

gêneros como rap, funk, jazz,
blues e soul. Nelson Motta explica a identificação dos brasileiros com o coral mencionando as
origens comuns: "Nossas raizes
africanas são as mesmas e o ritual dele tem alguma coisa semelhante ao candomblé", compara.
Segundo o produtor, a fama não
alterou a essência do canto do
coral: "O espirito amador é o
mesmo", diz Nelson.
Um dos regentes do Mount
Mariah, o reverendo Edward
Johnson, confirma a expectativa
em relação aos shows brasileiros: "Sempre tivemos ótima receptividade no Brasil", diz Johnson, adiantando que o repertório será basicamente o do CD

Harlem Sunday, produzido por
Nelson Motta e gravado ao vivo
na igreja batista Mount Mariah.
Johnson não vê diferenças
entre a performance do coral na
igreja ou em shows. "Cantamos
com fé em qualquer ocasião",
afirma. Para Nelson Motta, o
segredo do sucesso do coral está
no prazer dc cantar. "O gospel
dos batistas americanos troca o
peso das penitências pela alegria", diz.
Composto por 10 sopranos.
10 tenores (destaque para os solistas Kelly Ross e Duane Jackson), 10 contraltos e um grupo
de músicos, o Mount Mariah
também se apresentará em São
Paulo e Ribeirão Preto.
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Aderbal:
Gomes é lugar de reflexão"

espetáculos

bm

debate

"Ela é
cações especializadas em teatro no Brasil.
dirigida a profissionais e a quem se interessa mais
profundamente por teatro", explica Aderbal.
Como a revista é uma publicação oficial do
Teatro Carlos Gomes, nada mais natural que os
espetáculos ali montados servissem como base para
suas discussões. O primeiro número abordou Nelson Rodrigues, através da montagem de Senhora
dos afogados. O que sai hoje parte do Velo.v. espetáculo da companhia de Déborah Colker, para discutir a dança no Brasil. E o próximo e último número
sob esta administração tem suas pautas principais a
partir de No verão de 19%, peça dirigida por Aderbal inspirada em obras do artista plástico Rubens
"No número três vamos
Gerchman.
juntar o que
seria a quarta edição, com a temporada internadonal do Carlos Gomes", revela Aderbal.
Mas com o fim do ano se aproximando, o terceiro pode >er o último número de Cadernos de espetáculos. Afinal, o prefeito vai mudar e, com ele, a
equipe que administra o Carlos Gomes. "Espero
que a revista continue sendo publicada. Mas, mais
importante, é que a próxima administração mantenha a rede de teatros municipais com tudo o que ela
representa, com diretores dirigindo os teatros e
orçamento, para que os teatros sejam, também,
casas produtoras", avalia Aderbal.

EDMUNDO BARREIROS
Hoje vai ser lançado um importante espaço de
discussão do teatro. Com um coquetel, às 18h no
Teatro Carlos Gomes, será comemorado o segundo
número da revista Cadernos de espetáculos. Uma
— sob os
publicação do próprio Carlos Gomes
auspícios da prefeitura e da Secretaria municipal de
Cultura —. que faz parte da estratégia dos atuais
administradores, que sempre imaginaram o teatro
da Praça Tiradentes como centro de difusão cultural, mais que apenas um local para abrigar espeta"A revista é o registro da ampliação do
culos.
espaço de reflexão que o Teatro Carlos Gomes se
propõe a ser", diz Aderbal Freire-Filho, editor de
Cadernos de espetáculos e diretor artístico da casa.
Para prestigiar o lançamento da revista, está
confirmada a presença do diretor e dramaturgo
italiano radicado na Dinamarca Eugênio Barba. O
diretor do Odin Teatret é. também, autor de livros
fundamentais sobre o teatro e colaborou com dois
"Ele é uma das
textos para Cadernos de espetáculos.
principais personalidades do teatro contemporâneo
e vai apresentar, no início da próxima semana, o
espetáculo Kaosmos, no Rio. Mas chega hoje para o
lançamento", conta, satisfeito, Aderbal.
Cadernos de espetáculos é uma das poucas publi-
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Coca-Cola
Hora
de melhor direção, a Cia. de
Atores de hitira apresenta o
"Dceotc", inspirado
espetáculo
no teatro e nas crônicas de
Nelson Rodrigues. Em cartaz
no Teatro da ('.asa de Cultura
Ltura Alvim (Av. Vieira Souto, 176 - Ipanema. Tel| 247-6946).
Apresentando o seu Cnrtúo Clube JB. nas bilheterias do
teatro, você recebe 50% de desconto na compra de 2
ingressos, para os dias 10, 11, 12, 13, 11, 18, 19, 20, 24, 25,
26 e 27 de outubro. De quinta a
siíbado às 21 h e domingo ;\s 20h.
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durar
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ganhou, mas segue sendo um
dos maiores mitos dos EUA
Dtr.GO A. MANR1QUR
El Pais
A surpreendente indicação de Bob Dylan para
o prêmio Nobel de literatura voltou a colocar o
mitico cantor norte-americano, de 55 anos, nos
cartazes. Recentemente o cantor e ator texano
Lyle Lovett contou que tinha brincado numa filmagem com um bebê, filho de uma atriz. Depois
de ficar algum tempo fazendo caretas soube que a
criança era o neto de Bob Dylan:"Já não consegui
brincar com ele tão despreocupadamente. Dylan
influenciou decisivamente todos que seguraram
uma guitarra acústica nos últimos 35 anos e não
tenho certeza de ser digno de brincar com seu
neto". E olha que Lovett. que está casado com
Júlia Roberts, é um freqüentador habitual dos
círculos dourados de Hollywood e não se deixa
impressionar facilmente pela fama.
A fama de Dylan, que completou 55 anos no
mês de maio, tem dimensões gigantescas e, pelo
visto, seu intimidante carisma envolve, inclusive,
os descendentes de seus descendentes - teve quatro
filhos com sua mulher Sara. de quem se divorciou
em 1978. Sua reputação criativa está firmemente
ancorada nos extraordinários discos que fez nos
anos 60, fonte de vertiginosa inspiração para sucessivas gerações defolkies e roqueiros.
Este legado ê tão rico e embriagador que a Dylan
se perdoa muitos trabalhos posteriores de conteúdo medíocre . Ele è perdoado também pela postura displicente em algumas apresentações: um dos
integrantes do The Grateful Dead lembra, por
exemplo, que Dylan lhes pediu, cm pleno palco,
que tocassem um tema que nunca haviam ensaiado. Eles se negaram a fazê-lo e um Dylan mal
humorado começou a tocá-lo, mas mesmo ele não
sabia direito os acordes. Impossível também esquecer sua atuação no concerto Live Aid. cm
companhia dos Rolling Stones, certamente a mais
vergonhosa aparição de uma mega-estrela diante
das câmeras de televisão de todo o mundo.
Dylan é perdoado de todos os seus pecados
porque ainda é capaz de surpreender. Há anos que
está embarcado no que se chama turnê interminávele nestes últimos tempos seus recitais são predominantes eletrificados. E. surpreendentemente, até
saúda o público, o que é um agradável contraste
com sua época de mensageiro do fogo e do ferro,
quando se converteu ao cristianismo fundamentalista e pregava sermões a seus alucinados espectadores.
A sua coragem era quase suicidaria. Predicar
religião para um público de rock era uma evidente
contradição com seus lúcidos e revolucionários
temas de 1965. Mas Dylan nunca quiz exercer o
papel de porta-voz da insurreição juvenil: tirando
partido de um misterioso acidente de moto, se
retirou para o campo e evitou montar na montanha russa da contracultura, movimento que chegou a lhe considerar como uma espécie de messias
(o principal grupo terrorista daqueles anos. The
Weathermen, tirou seu nome dos famosos versos
"não
necessitas um homem do tempo'
dylanianos,
para saber de que lado sopra o tempo".
Atitudes como a de gravar em Nashville (Tennesse) foram interpretadas como uma critica a
contracultura num pais dividido pela guerra do
Vietnã: naquela época ainda se considerava o
country como a música da América retrogada. E
"traição"
com a hostilidade
Dylan pagou sua

dias
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fíoh Dvlan. o sucesso ancorado nos anos 60
obsessiva de personagens como A.J.Weberman,
um radical nova-iorquino que se dedicou a anali- *im
sar secretamente o conteúdo da lata de lixo de
Dylan para tentar entender sua suposta deserção.
Não encontrou documentos comprometedores
nem seringas destacáveis. mas sim papéis que quebravam a altiva imagem de Dylan ao revelar seu
apoio econômico a organizações sionistas ou seu
frustrado investimento em poços de petróleo que
resultou numa estafa e não permitiu que escapasse
do imposto de renda. Bob Dylan jamais aspirou o
-•r
titulo de artista politicamente correto na radical
versão americana do termo
Mas o Dylan de hoje tem bons modos. Sabe
comportar-se. Em 1990. quando lhe contrataram
para se apresentar na Academia Militar de West
Point. não privilegiou as canções anti-belicistas
nem debochou dos futuros comandantes do exército americano.
Certamente não teria aprontado nada em Estocolmo caso ganhasse o Nobel. Sua insólita indicação para o Nobel de literatura, concedido na
semana passada a poeta polonesa Wislawa Szymborska. foi uma consagração para um fabuloso
farsante que chegou a Nova lork em 1960, trocan*ZT.
do o sobrenome Zimmerman que soava demasiadamente judio e inventando uma adolescência de
legenda como vagabundo e menestrel. O Nobel
seria a ironia máxima para quem sempre relativizou a importância de suas contribuições revolucionárias á música popular norte-americana. Em
1982, quando ingressou no prestigioso Hall of
Fonte dos compositores estadounidenses confessou
"Acho isto assombrohumildemente seu espanto:
so já que não sei ler nem escrever sequer um nota
de música. Assim mesmo, obrigado".

ESAFIO
IDE HOJE
Em comemoração ao seu 155 aniversário, o jornal DESAFIO DE HOJE realizará um
consultório livre sobre o tema:
"SEXUALIDADE
DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS".
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Com o psiquiatra Christian Gauderer, a professora Izabel de Loureiro Maior
(chefe do serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho, da UFRJ) e Rosana Glat (doutora em Psicologia e
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Coordenadora de Pesquisa e Pós-Graduação da
Faculdade de Educação da UERJ).
Dia: 17 de outubro
Horário: das 18:00 às 21:00 h.
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Local: Rio Othon Palace Hotel ¦ Salão Itaipu A

o
te?

(Av. Atlântica, 3.264/ 2° andar Copacabana)
Preencha o cupom abaixo e retire seu convite a partir de 10/10, das 9:00 às 17:00 h,
em uma das seguintes lojas de Classificados do JB:

shiiiii

Centro (Av. Rio Branco, 135 - loja C)
nau

Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 346/202)
t Copacabana (Av. N.S. de Copacabana, 660 • Loja M)

Que tal dar de presente no Dia das Crianças uma viagem a Walt Disney Worid*parr seu flho?
Basta saber o nome da namorada do Mickey e preencher o rujxjm que o JB publica de 12/10 a 5/11.
No dia 13/11 você descobre o resultado do sorteio no Caderno Viagem. O prêmio inclui passagens aéreas
para o vencedor e seu acompanhante, mais estadas com café da manhã, ingressos para todas as
atrações da Walt Disney Worldftroslados e 8 noites em Orlando e 2 em Nliami.
JORNAL DO BRASIL
STELLA BARROS

Patrocínio:
«MU
PCTROBRAS
m

Realização:

Apoio:
JORNAL DO BRASIL

GJESAFIO

Nome:
End.:
Bairro:
Profissão:
1*

Tel:
Assina o JB:
_____—
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JORNAL DO BRASIL

DE 1996
QUINTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO
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QUINTA-FEIRA. 10 DE OUTUBRO DL

JORNAL DO BRASI1.
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CINEMA
COTAÇÕES: • nilm * regular
wcrtute
** bom *** ótimo
¦ Os horários dos filmes e os endereços dos
cinemas estão no PERTO DE VOCÊ.
ESTRÉIA
NQMDMI MSNTIRAS • Secreto «Mi Sm - de
Mike Legh. Com Brenda Blethyn, Marianne
Jean-Baptiste e Timothy Spall.
t> Drama. Hortense. jovem negra, decide
procurar sua verdadeira màe, 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 1: 14h, 16h30.
19h, 21h30 Estação Icaral: 15h40, 18h20.
21 h. Art Fashion Mall 2. AtI Barrashopping 1:
16h, 18h40, 21 h20
DOMS PODOU — de Lúcia Mural. Com Marisa Orth. Antônio Fagundes e Otávio Augusto.
t> Drama. Durante o período eleitoral, uma
de
jornalista assume a chefia da sucursal VáBrasília da principal rede de TV do pais.
a
deixando
emissora
estão
rios repórteres da
TV em busca dos salários milionários das
campanhas dos políticos Brasil/1995 Censura 12 anos ??
Circuito: Estação Botafogo 1 16h20.
18h10. 20h. 21h50
THPO M MATAR • A Um» to Ul - de Joel
Schumacher Com Sandra Bullock. Samuel
L Jackson e Matthew McConaughey
t> Drama. Operário de fábrica no Mississippi
decide se vingar de dois homens brancos
racistas que maltrataram sua filha de 10 anos
EUA/1996. Censura: 14 anos
Circuito: Roxy 1. São Luiz 1. Rio Off-Price
1. Barra 3. Leblon I 16h. 18h40. 21h20
Odeon 13h, 15h40. 18h20. 21 h Via Parque
3. Tijuca 2. Norte Shopping 2 15h30.18h10.
20h50 Nova América 5 17h15. 20h Madureira 2. Conter 15h, 17h40. 20h20
MAÇAO IM CAODA - Chain raadien — de An
drew Davis Com Keanu Reeves. Morgan
Freeman e Rachel Weisz
r- Ação Eddie e a cientista Lily estão prestes a descobrir um substituto para o petróleo
quando seu laboratório é sabotado. Depois
disso, eles sáo envolvidos numa trama de
assassinatos e espionagens EUA/1996
Censura: 12 anos **
Circuito: Roxy 2 15h40. 17h40. 19h40.
21h40 Rio Sul I 14h. 16h. 18h. 20h. 22h
Barra 5 16h. 18h. 20h. 22h Palácio I
13h30. 15h30. 17h30. 19h30. 21h30 Via
Parque 6. Ilha Plaza 2 15h15. 17h15. 19h15.
21 h 15 Tijuca 1. Madurara Shopping 1
15h30. 1 7h30. 19h30. 21h30 Nova América
2 16h30, 1Bn30 20h30 Nitntoi. Top Cme
Santa Crui 15h. 17h. 19h. 21H
INIUUICiVIL• Untorgettabée - de John
Dahl Com Ray Liotta. Linda Fiorentmo e
Peter Coyote
Drama Médico vive enorme pesadelo
quando a mulher 6 friamente assassinada
EUA/1996. Censura: 12 anos **

Circuito: Roxy 3. Rio Off-Price 2, Via Par¦
que 1. Barra 4: 15h. 17h10. 19h20. 21h3G
Nova América 4: 15h40, 18h. 20h20 Madureira Shopping 3: 16h40, 18h50, 21 h. Art
Plaza 1 14h30,16h40.18h50. 21 h
LADO A LADO COM 0 AMOU • H Lucy M - de
Eric Schaeffer. Com Sarah Jessica Parker.
Eric Schaeffer e Eile Macpherson.
> Comédia romântica. Lucy e Joe. dois solitários, fazem um pacto: se não encontrarem
o amor antes de completar 30 anos ales se
jogam de uma ponte. Mas o destino acaba
mudando seus planos. EUA/1995. Censura
12 anos. ?
Circuito: Slar Copacabana 14h40. 16h30.
18H20, 20h10. 22h. Bruni Tijuca: 15h.
16h50, 18h40, 20h30. Art Casashopping 1:
16h40. 17h30, 19h20. 21h10. Art Barras¦
hopping 2:15h. 17h, 19h. 21 h.
CONTINUAÇÃO
MIBA ROUBADA • SMbtt baMty — de Bernardo Bertolucci. Com Liv Tyler. Jeremy
Irons e Stefania Sandrelli.
t> Drama. Após o suicídio da mãe, Lucy, de
19 anos, viaja para a Itália a fim de reencontrar os amigos da família, mas sua inocência
desperta uma onda de sensualidade. Itãlia/
lnglaterra/França/1996. Censura 16 anos.
????
Circuito: Estaçio Botafogo 3: 16h20.
17h30. 19H40, 21h50. Cina Arte UFF
16h50. 19h, 21h10 Art Fashion Mall 1:
14h50.17h05.19h30. 21h50.
TtITA DO AQMtTI — de Carlos Diegues Com
Sônia Braga. Marilia Pèra e Chico Anysio.
t> 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 Estaçio Museu da República: 20h30
OS IRMÃOS MCMUUBI • TI» hrathen MMha
— de Edward Burns Com Shan Albert. Maxime Bahns e Catharine Boltz.
D» Comédia Os irmãos Jack. Patrick e Barry.
por ocasião da morte do pai. voltam á casa
onde passaram a infância. EUA/1995. Censura 14 anos
Circuito: Novo Jóia 15h. 17h. 19h, 21 h
nwOMINO • Mmmhwinh — de Jon Turteltnub Com John Travolta. Kyra Sedgwick e
Robert Duvall
I'¦ Drama No dia de seu aniversário. George
Malley. um homem comum, vô uma luz no
céu que vai lhe trazer poderes paranormais e
transformar sua vida para sempre. EUA/1996.
Censura: livre, ??
Circuito: Copacabana. Sio Luii 2. Rio Sul
2. Barra 2. Leblon 2 14h30. 16h50. 19h10.
21 h30 Palácio 2 13h30. 15h60. 18h10,
20h30. Via Parque 4. Carioca 16h20.18h40.
21 h. Nova América 3 15h15. 17h45, 20h15
Niterói Shopping 2 14h20. 16h30, 18h40.
20h50
UM CAIO Dl AMOU • Th* wm Mm-de Kevin
Dowling e Geoff Burton Com Jack Thompson. Russol Crowe o Dwborah Kennedy
- Comédia Harry Mitchel é um pai que
busca a felicidade do filho, encorajando o
rapaz a encontrar seu par ideal, não impor
tando que este seja gay. Austrália/1994
Censura 14 anos itit
Circuito: Art Barrashopping 5 15h50.
17h50. 19h50. 21h50
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0 M0M0E K A FILHA DO CARRASCO de Wal
ter Lima Jr Com Murilo Bonlcio. Karina Barun. Patrícia Pillar e Paul Dillon
t> Romance. Nos arredores de um mosteiro
alemáo em 1701. um |ovem fianciscano se
confronta com os limites dos desejos humanos e da fé EUA/Brasil/1994 Censura 14
anos. *+
Circuito: Cine Gávea 14h30. 16h10.
18h20, 20h, 21 h50.
O PR0PMS0R ALOPRADO • Th» —H| prtmw
— 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 para o outro, se transforma
num Casanova irresistível EUA/1996. Censura: livre.
Circuito: Condot Copacabana. Largo do
Machado 1. 14h30. 16h20. 18h10. 20h.
21 h50. Metro Boavista 13h30. 16h20.
1 7h10. 19h. 20h50 Rio Sul 3 13h50.
15h40. 17h30.19h20. 21h10 Via Parque 2.
Star Campo Grande 2:15h30,17h20.19h10.
21 h. América. Madureira Shopping 4. Norte
Shopping 1, tlh» Plaza 1, Icaral: 16h. 17h50.
19h40, 21H30. Barra 1. 16h20. 18h10. 20h.
21h50 Nova América t: 16h45. 18h45.
20h45 Madureira t: 1Sh50. 17h40. 19h30.
21h20.
A ROCMA • T)m reek — de Michael Bay Com
Sean Connery. Nicolas Cage e Ed Herris
t> Ação. Grupo de militantes insatisfeitos
com o tratamento do governo americano toma conta da desativada prisão de Alcatraz e
aponta mísseis para a cidade de São Francisco. Um agente do FBI e um presidiário se
juntam para desarmar esse plano EUA/1995
Censura 14 anos.
Circuito: Largo do Machado 2: 14h. 16h30.
19h. 21h30 Rio Sul 4 1 3h50. 16h20,
18h50. 21 h20
WDPUDWCt DAV • lnii)ia<iaii éa, - de
Roland Emmench. Com Will Smith, Bill Pullman e Margaret Colin
t> Ficçáo cientifica O veráo americano é
obstruído pela passagem de gigantescas naves alienígenas Os visitantes bombardeiam
as principais metrópoles do planeta e uma
equipe parte para o contra-ataque EUA/
1995 Censura livre ??
Circuito: Niterói Shopping 1 15h20.
17h50. 20h20. Via Parque 5. Madureira
Shopping 2 15h30,18h10, 20h50
QUBMA 01 ARQUIVO • kmr - de Charles
Russell. Com Arnold Schwarzenegger. Vanessa Williams e James Caan
i> Ação. John Kruger trabalha no serviço de
proteçio • testemunhas e fat qualquer coisa
para mante-las em segurança. EUA/1996.
Censura: 14 anos
Circuito: Art Casashopping 3 17h. 19h.
21 h Art Madureira 2 1 Sh. 17h. 19h. 21 h
iTNPTUM • Mrtptaaee — de Andrew Bergman Com Demi Moore. Burt Reynolds e
Armand Assante
- Comédia Uma ex-funcionária do FBI.
Enn Giant. aceita um emprego de stripper.
numa boate, para que possa recuperar a eustódia da filha Mas ela acaba se envolvendo
numa trama criminosa ao conhecer um senador EUA/1996 Censura 14 anos
Circuito: Art Copacabana 15h30. 17h40.
19h50. 22h Star Ipanema 13h30. 15h40.
17h50. 20h, 22h10 Estação Paissandu
15h10, 17h20. 19h30, 21h40 Pathi 12h20.
14h30. 16h40. IBhSO. 21 h Paratodos. Star

Campo Grande 1. Windsor. Stai Sáo GonçaIo 15h. 17h, 19h. 21 h Art Tijuca 14h30.
16h50, 19H10. 21H30 Art Norteshopping 1
15h. 17h10. 19h20. 21h30 Art Fashion Mall
3 15h. 17h20. 19h40. 22h Att Barrashopping 3 15h15. 17h30. 19h45 22n Art Fas¦hion Mall 4 16h20. 18h40 21 h Att Casas
hopping 2 17h10. 19M20. 21h30 Att
Madureira I 14h30. 16h40 1 8h50. 21 h Ari
Barrashopping4:14h45.17h. 19h15. 21 h30.
Art Miier 16h40. 18h50 21 h Art Norteshopping 2. Art Plata 2 14h30. 16h40,
18h50. 21 h. Art Barrashopping 4: 14h45.
17'n, 19h15, 21h30
REAPRESENTAÇÃO
UNI RmWTAHb A DUM IMMRPVTA - Th»
vOTVvPHMI — uo
l^VIMrnB| Ww w
Ray Muller
>! Documentário. História da cineasta oficial
de Hitler Alemanha/Bélgica/Inglaterra/
1993 Censura: 10 anos
Circuito: Estaçio Museu da República.
17h10
CtLULÚn» MCRITO • CMold dom - de
Rob Epstein e Jeffrey Friedman
f> Documentário. Filme que revela o olhar
de Hollywood para a homossexualidade através de trechos de mais de cem clássicos.
EUA/1996. Centura: 12 ano*. ***
Circuito: Estaçio Paço: 15h30.
TMMNMTT1N0 - SM LIMITO - 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: Estaçio Paço 1 7h20
MISTIMOf I MCADOt • Lt contaMèoiMl — de
Robert Lepage Com Lothaire Bluteau, Patrick Goyette e Jean-Louis Millette
í> Suspense Depois de trôs anos na China.
Piere volta a Quebec para o funeral do pai.
França/1995 Censura 14 anos.
Circuito: Estaçio Museu da República
15h20
OUANTAMAMBU • 0—WMiimin - de Tomás
Gutiérrez Alea e Juan Carlos Tabia. Com
Carlos Cruz. Mirtha Ibbara e Salvador Wood
t> Drama. Em Cuba. durante uma crise de
combustível, burocratas tentam resolver o
problema de trânsito de defuntos Espanha/
Cuba/1995 Censura livre
Circuito: Cineclube Lauta Alvim 17h. 19h.
21 h Estação Botatogo 2 14h40. 16h30.
18h20. 20h10. 22h Estaçio Paco 19h
0 00RCUNDA Dl N0TM DAMI • Th* hunckkacfe
•IMiDm — desenho dos Estúdios Disney
t> 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 do Victor Hugo Censura
livre
Circuito: Cândido Mendes 15h (dubladol
MOSTRA
KMDffl KM0 - MOSTRA CtNIMA AUMAO Ho|e. ás 16h30 Sabine. sete anos (Sabine
kleist. 7jahre ). de Helmut Dnuba Complemento 0 ratinho As 18h30 A menina e os
cavalos (Das pterdemadchen). de Egon
Schlegel. Complemento O porco-espmho
Circuito: Centro Cultural Banco do Brasil

MUSICA
partir das 18h RS 3 (dama) e RS 5 (cavalhei
ros)
ESTREIA
0 B0NM — Rio Jazz Club. Rua Gustavo Sams/n°. Leme (541 *9046) 5*. ás 22h
paio.
C0NTINUAÇA0
¦ Show da banda que apresenta composiADRIANA CALCANNOTO - Cati Concerto
çòes próprias, além de sucessos da MPB
Teatro Rival. Rua Álvaro Alvim. 33. Centro
MARIA MTMANIA — Metropolitan. Avenida
(240-4469) Capacidade 400 lugares 4* a
Ayrton Senna. 3 000. Via Parque (385sáb . ás 19h RS 20 Sem consumação
0516) Capacidade: 4 326 lugares 6*. ás
r.' A cantora apresenta o show "Voi e vio
21 h30. 6* e sáb.. ás 22h30 e dom. ás 20h30
láo"
RS 25 (platéia e lateral). H» 46 (especial e
lateral especial). R» 70 (palco) e R» 46 e R»
CONVIRIA 01 CORDAS - Sala FunartelSid¦
70 (camarotes)
ney Miller. Rua Araújo Porto Alegre. 80
(297-6116) 3" a 6». ás 18h30 R»10
DANIU.OON2AOA — Viníciusí Rua Vinicius de
:• 0 grupo estará incluindo, neste show.
Moraes. 39. Ipanema (267-5757) Capacidaalgumas músicas do próximo CD. como Arde 80 lugares 5* a sáb. ás 22h Couvert a RI
mando encrenca, a vaca foi pro brejo, entre
12 (5*) e R» 15 (6* e sáb ) Consumaçáo a
outras
RS 8
compositor,
No repertório do cantor e
PIANO «AR - Rua Mana Angélica.
MRA0IS0
coração.
Explode
Galope.
canções como
29. Jardim Botânico (537-2724). 2* a sáb . a
além de Sáo Francisco, de Paulo Soledade e
partir das 22h Couvert a RS 30
Vinícius de Moraes
Show da cantora italiana Mafalda MinPra
M0UNT M0MAH Teatro Carlos Gomes.
nozzi Participação especial do pianista Pe5*.
ás
19.
Centro
(232-8701)
drinho Amui
ça Tiradentes,
21h Rí12
Apresentação do coral Gospel. do Harlem
MT0 TO, CMCO SCWNCt A NAÇiO ZUMM —
CLÁSSICO
Circo Voador. Arcos da Lapa. s/n° 5*. ás
CORAI 00 cm - UERJ. Rua Sáo Francisco
21h RS 10
• Festa em comemoração aos 14 anos do
Xavier. 524, Maracanã (265-5700) 5". ás
18h Grátis
Circo
- Protelo Quintas Corais As apresentações
IÍ0 JAIMS — Mistura Fina. Av Borges de
contam com repertório que inclui Mozart e
Medeiros. 3207. Lagoa (537-2844) Capacicompositores brasileiros como Villa Lobos e
dade 180 lugares 6* a sáb . ás 22h Couvert
Ronaldo Miranda
a R» 15 (6") e RI 20 (6* e sáb ) ConsumaCáoaRMO
ÔfSRA — Centro Cultural Oduvaldo Vianna
I- Uma das músicas deste show é a inédita
Filho. Castelinho do Flamengo. Praia do FiaRebelde
mengo. 158/4" 2o piso. Flamengo (2050276) 5'. ás 15h Grátis Distribuição de
RAUU) MCAR00 — Hipòdromo Up. Praça
4*
senhas 30m antes do espetáculo
Santos Dumont, 108. Gávea (274-9720)
• No programa as principais óperas de Moe
R«
15
a
(4*
a sábado, ás 22h30 Couvert
RS
a
Consumaçáo
e
sáb)
zart. Rossini e Verdi
5') e RS 20 (6*
10
MKMONS NA CASA DS RM - Casa de Rui
L> O músico apresenta o show Rock popular
Barbosa. Rua Sáo Clemente. 134. Botafogo
brasileiro
5*. ás 12h30 Entrada franca
(537-8424)
—
256.
do
Joá.
Estrada
Ritmo.
¦ Com Luli Oswald ao piano
SM III *11*
Sáo Contado (322-1021) 5*. ás 22h 6« e
DOUOUSHMI - Auditório do BNDES. Avenisáb . ás 22h30 Couvert a R» 15 e consumada Chile. 100. Centro (277-7757) 5». ás
çáo a R» 6 RI 20 e RI 6 (6- e sáb )
19h Grátis Os ingressos, com lugares marO convidado da noite é Ricardo Siri
serio distribuídos a partir das 1Qh30
cados.
—
Preta.
Ave
do
Bola
Cordáo
SAIU CMARMS
> Apresentação do pianista
nida Treie de Maio. 13/3" (240-8099) 5'. a

ÉiéÉ»
MUSICA
CIVILIZADA
&

Boilito Maré e Terra
Cozido de Peixes

HHPg
TTTTTTTItiTI -N-^>—
DE VOCE
21h50 Sala 2 (40 lugares) Guantaname¦
ra: 14h40. 16h30. 18h20 20h10. 22h Si-'-'
SH0PPINGS
Ia 3 (60 lugares): Beleza roubada 15h20.
ART BARRASMOffINQ — (Av das Américas.
17h30,19h40. 21 h50.
4.666/Lj. N 431 -9009) Sala 1 (221 lugares): Segredos e mentiras 16h. 18h40.
21h20. Sala 2 (204 lugares) Lado a lado
:
CATETE/FLAMENGO
com o amor 15h. 17h. 19h. 21 h Sala 3
—
(Rua
do
MUSCU
DA
RSPÚSUCA
ISTAÇAO
lugares):
Striptease:
15h15.
17h30.
(357
Catete, 153 557-5477 — 89 lugares): Mis-* •
19h45. 22h. Sala 4 (262 lugares) Striptérios e pecados 15h20 Leni Riefenstahl: a
tease 14h45. 17h. 19h15. 21h30. Sala 6
deusa imperfeita 17h10 Tieta do Agreste
(186 lugares) Um caso de amor. 15h50.
20h30
1
17h50. 19hS0. 21 h50
Senador Ver-. _
ART CASASHOFP1MO — (Av Aírton Sena. ISTAÇAO PAISSANDU- (Rua
2 150 325-0746). Sala 1 (222 lugares)
gueiro. 35 265-4653 — 450 lugares):
Striptease 15h10.17h20. 19h30. 21h40
Lado a lado com o amor. 15b40. 17h30.
19h20. 21 hl0 Sala 2 (667 lugares)
DO MACHADO - (Largo do Macha- K
Striptease 17h10. 19h20. 21h30 Sala 3 LAR00
lugares)
do. 29 205-6842). Salal
(470 lugares): Queima de arquivo 17h, * professor aloprado 14h30. (835
16h20, 18h10.'"',
19h. 21 h
20h. 21 h50 Sala 2 (419 lugares) A rochm*» ~
14h. 16h30.19h. 21h30
ART FASHION MAU - (Estrada da Gávea.
899 322-1258) Sala 1 (164 lugares): BeSiOLUB— (Rua do Catete. 307 285" -'
leia roubada 14h50. 17h05. 19M30.
2296) Sala 1 (455 lugares) Tempo de
21h50. Sala 2 (366 lugares): Segredos e
matar 16h. 18h40. 21h20 Sala 2 (499
mentiras: 16h. 18h40. 21h20. Sala 3 (325
lugares): Fenômeno 14h30. 16h50,
lugares): Striptease: 15h, 17H20. 19h40,
19h10, 21h30
22h Sala 4 (192 lugares): Striptease:
I6h20.18h40. 21 h.
ART NORTSSHOWWW - (Av Suburbana. CENTRO
* 332/piso G 595-8337). Sala 1 (240 lugares) Striptease: 15h. 17h10. 19h20. CHORO CULTURAL SANCO DO IRASIL— 99
21h30 Sala 2 (240 lugares) Striptease
(Rua 1o de Março. 66 216-0237
lugares) Ver Mostra
14H30. 16h40.18h50. 21 h
BARRA — (Av das Américas. 4 666 325
PAÇO — (Praça 15 de Novembro.
6487). Sala 1 (270 lugares) O professor ESTAÇÃO
48 64 lugares): Celulóide secreto 15h30
alopiado 16h20.18h10. 20h. 21h50 Sala
Trainspotting - Sem limites 17h20. Guan(296 lugares) Fenômeno 14h30.16h50.
tanamera: 19h
19h10. 21h30 Sala 3 (138 lugares) TemMSTR0 BOAVISTA - (Rua do Passeio. 62
po de matar 16h. 18h40. 21h20 Sala 4
240-1291 — 952 lugares): O professor
(130 lugares) Inesquecível 15h. 17h10.
aloprado 13h30. 15h20. 17h10. 19IV.
19h20. 21h30 Sala 5 (152 lugares) Rea20h50
çio em cadeia 16h, 18h, 20h. 22h
chhoAvu — (Rua Marquês de Sào ViI — (Praça Mahatma Gandhi. 2 22Qcente. 52 274-4532 — 450 lugares) O
3835 — 951 lugares) Tempo de matar
monge e a filha do carrasco 14h30. 16h10.
13h. 15h40, 18h20. 21 h
18h20. 20h. 21h50
— (Rua do Passeio. 40 24ol,-,u
PALÁCIO
—
ILHA PLAZA (Av Maestro Paulo e Silva.
Reação em
6541) Salal (1 001 luga'es)
400/158 462-3413) Salal (255 lugares)
cadeia 13h30, 15h30. '7h30. 19h30.
professor aloprado 16h. 17h50. 19h40,
21 h30 Sala 2 (304 lugares): Fenômeno.
21h30 Sala 2 (255 lugares) Reação em
13h30.15h50.18h10. 20h30
cadeia 16h15,17h15.19h15. 21h16
PATHÍ — (Praça Floriano. 45 220-3135
MADURSIRA SH0RMN0 (Estrada do Por671 lugares) Striptease 12h20. 14h30.'
tola. 222/L) 301 488 1441) Salal (159
16h40,18H50. 21 h
lugares) Reação em cadeia 15h30.17h30.
19h30. 21h30 Sala 2 (161 lugares) Independence day 15h30. 18h10. 20h50 Sala
(191 lugares) Inesquecível 16h40.
TIJUCA
18h50. 21 h Sala 4 (191 lugares) O pro•
— (Rua Conde de Bonfim. 334'
lessor aloprado 16h. 17h50. 19h40.
264-4246 — 956 lugares) O professor.
21 h30
aloprado 16h. 17h50. 19h40. 21 h30
N0RTI SMOfflNO — (Av Suburbana. 5 474
ART TIJUCA — (Rua Conde de Bonfim. 406 "
592 9430) Sala 1 (240 lugares) O pro254-9578 — 1 475 lugares): Stripteasefessor aloprado 16h. 17h50. 19h40.
14h30,16hS0. 19h10, 21h30
21h30 Sala 2 (240 lugares) Tempo de
matar 15h30. 18h10. 20h50
BRUNI
TUUCA — (Rua Conde de Bonfim.
NOVA AMÉRICA — (Av Automóvel Clube.
370 254-8975 — 459 lugares): Lado V"
126) Sala 1 (261 lugares) O professor
lado com o amor: 1 5h. 16h50, 18h40."
aloprado 16h45. 18h45. 20h45 Sala 2
20h30
(240 lugares) Reação em cadeia 16h30.
- (Rua Conde de Bonfim. 338
18h30, 20h30 Sala 3 (260 lugares) Fenómeno 15h15. 17h45. 20h15 Sala 4
228-8178 — 1.119 lugares) Fenômeno''1,
lugares)
Inesquecível
15h40,
18h.
(185
16h20.18h40. 21 h
20h20 Sala 6 (261 lugares) Tempo de
TUUCA — (Rua Conde de Bonfim. 422 264-'
matar 17h15. 20h
5246) Sala 1 (430 lugares) Reação em
RIO Of^MUCI - (Rua General Sevenano.
cadeia 1Sh30.17h30. 19h30. 21h30 Sala"
97/Lj 154 295 7990) Salal (205 luga
2 (391 lugares) Tempo de matar 15h30.
res) Tempo de matar 16h. 18h40. 21h20
18h10. 20h50
Sala 2 (163 lugares) Inesquecível 15h.
7h10. 19h20. 21H30
RIO SUL — (Rua Lauro Muller 116/L| 401
MÉIER
r
542 1098) Salal (160 lugares) Reação
ART MÉIIR — (Rua Silva Rabelo. 20 595em cadeia I4h.16h.18h.20h.22h Sala 2
5544 — 845 lugares) Striptease 16h40.
(209 lugares) Fenômeno 14h30. 16h60,
18h50. 21 h
19h10. 21h30 Sala 3 (151 lugares) O
professor aloprado 13h50. 15h40, 17h30.
— (Rua Arquias Cordeiro. 350 PARAT0004
19h20. 21 hl 0 Sala 4 (156 lugares) A
281 -3628 —- 830 lugares) Striptease 15h,rocha 13h50. 16h20. 18h50. 21h20
17h. 19h. 21h
WA RAR0US - (Av Ayrton Senna. 3 000
Ines385-0264) Sala 1 (290 lugares)
quec/vel 15h. 17h10.19h20. 21h30 Sala
MADUREIRA/JACAREPA-'
(340 lugares) O. professor aloprado
GUA
15h30. 17h20. 19h10. 21h Sala 3 (340
lugares) Tempo de matar 15h30. 18h10.
ART MADURORA - (Shopping Center.de
20h50 Sala 4 ( 340 lugares) Fenômeno
Madureira390 1827) Salal (1 026 luga
16h20. 18h40. 21h Sala S (340 lugares)
res) Striptease 14h30. 16h40. 18h50.~
Independence day 15H30. 18h10. 20h50
21 h Sala 2 (288 lugares) Queima de ar*"
Sala 6 (340 lugares) Reação em cadeia
quivo 1 Sh. 17h. 19h. 21
15h15. 17h15. 19h 1 5, 21 h15
- (Rua Dagmar da Fonseca. 54'
450-1338) Salal (586 lugares) O pro'--f
fessor aloprado 15h50. 17h40. 19h30.^
COPACABANA
21h20 Sala 2 (739 lugares) Tempo de
ART COPACARANA - (Av N S Copacaba
matar 15h. 17h40. 20h20
na. 759 235-4895 — 836 lugares) Striptease 15h30.17h40.19h60. 22h
COM DOR COPACABANA - (Rua Figueiredo
CAMPO GRANDE
Magalhães. 286 255-2610 - 1 043 lugaSTAR CAMPO0RAN0l-(Rua Campo Granres) O professor aloprado 14h30. 16h20.
de. 880 413-4462) Salal (320 lugares)
18h10. 20h, 21 h50
Striptease 15h. 17h. 19h 21h Sala 2
COPACABANA — (Av N S Copacabana.
(320 lugares) O professor aloprado:
15h30.17h20.19h10. 21h
801 - 235-3336 - 712 lugares) Fenó«UJ
mano 14h30. 16hS0.19h10. 21h30
TOP
CMS SANTA CRUS - (Rua Felipe Car
—
ISTAÇAO CtNIMA 1 (Av Prado Júnior.
doao. 72 205-7194 — 176 lugares) Rea281 541 -2189 — 403 lugares) Segredos e
çio em cadeia 15h. 17h. 19h. 21 h
mentrras 14h. 16h30.19h. 21 h30
NOVO JÒU - (Av N S Copacabana. 680
NITERÓI
95 lugares) Os irmãos McMulIen 15h.
17h. 19h. 21 h
ART PlAZA — (Rua XV de Novembro, ti
718-6769) Sala 1 (260 lugares) Ines-'
ROXY — (Av N S Copacabana. 945 236quecivel 14h30.16h40.18h50. 21 h Sala
6245) Sala 1 (400 lugares) Tempo de
2 (270 lugares) Striptease 14h30.16h40.
matar 16h. 18h40. 21h20 Sala 2 (400
,
18h60. 21
lugares) Reação em cadeia 15h40.17h40.
Inet19h40. 21h40 Sala 3 (300 lugares)
cm ARTl UPP (Rua Miguel de Frias. 9-.
620-8080 — 528 lugares): Balaza roubada
queclvel 18h. 17h10.19h20. 21 h30
16h60.19h. 21 hl 0
Ribeiro.
Barata
STAR-COPACASANA (Rua
I — (Rua Coronel Moreira César. 266502/C 256 4588 — 411 lugares) Lado a
711-6909 — 315 lugares) Tempo de me~ •
lado com o amor 14h40. 16h30. 18h20.
ter 15h. 17h40. 20h20
20h10. 22h
ISTAÇAO ICARAl — (Rua Coronel Moreira
César. 211/153610 3132 - 171 lugarei)
IPANEMA/LEBLON
Segredos a mentiras 15h40.18h20. 21 h
CANOIDO MtNOIS - (Rua Joana Angélica.
I —(Praia de Icaral. 161 717-0120 —
63 267-7295 — 99 lugares) O corcunda
852 lugares) O professor aloprado 16h.
de Notre Dama 15h (dublado) Tieta do
17H50,19h40,21h30
Agreste 16h40. 19h10. 21h40
I — (Rua Visconde do Rio BranCÔ.
CINRCLUH LAURA ALVIM — (Av Vieira
375 719-9322 — 1 398 lugares) ReaçiS
Souto. 176 267-1647 — 77 lugares)
em cadeia 1 Sh. 17h. 19h. 21 h
Guantanamera 17h. 19h. 21 h
—
Paiva.
(Rua da Conceiçto,^
391 239I (Av Ataulfo de
188/324 717-9665) Salal (100lugaret):
5048) Sala 1 (714 lugares) Tempo de
Independence day 15h20. 17h50. 20H2Ó.
matar 16h. 18h40. 21h20 Sala 2 (300
Sala 2 (132 lugares) Fenômeno 14h20.
lugares) Fenômeno 14h30. 16h50.
16h30.18h40,20h50
19h10. 21h30
I — (Rua Coronel Moteire Cési>?
STAR IPANSMA — (Rua Visconde de Piraiá.
26 717-6289 - 501 lugares) StripteaA'
371 621 4690 — 412 lugares) Striptease
16h.17h.19h.21h
13h30. 15h40. 17h50. 20h. 22h10
PERTO

Cozido de Carnes
INFORMAÇÃO
RELEVANTE

Grande Buffet
"Al
Mondo"
Único

BOTAFOGO
bbtaçAobotapooo- (Rua VoluniArios da
Pátria. 88 286 6843) Sala 1 (280 lugarea) Doces poderes 16h20. 18h10. 20h.

SA0G0NÇAL0 ~
STAR SiO OONÇALO — (Rua Or. Nilo Pec»n
nha. 56/70 713-4048 - 326 lugares)
Striptease 16h. 17h. 19h. 21 h

R$19,00 por pessoa
Garagem com Manobristas
de 3a a sábado-almoço
Rua Barão da Torre, 192
Ipanema-Tei.: 521-0627
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:«•]
ESTREIA
BIACK0UT— De Fiedetick Knott. Tradução de
Millôr Fernandes Direção de Eric Nielsen
Com Françoise Forton. Gracindo Jr.t Jayme
Penard e outros Teatro Villa-Lobos. Avenida
Princesa Isabel. 440, Copacabana (2756695). 5a a sib.. ás 21 h. dom., às 20h. RS 1S
(5*) e RS 18 (6* e dom.) e RS 20 (sáb)
REESTREIA
0 BAILS — Teatro Glauce Rocha. Av. Rio
Branco. 179. Centro (220-0269). 5". às 19h.
6" e sáb.. is21h. R$15.
t> Com a Companhia do gesto. Num salão
de-baile revive-se um período recente da
história a partir dos anos 50.
COMO DICHm UM BMUINI SELVAQEM - Texto
e direção de Miguel Falabella. Com Claudia
Jimenez. Teatro Vanucci. Shopping da Gâ
vea. 3o andar. 5*. ás 21 h30. 6- e sáb. às 22h
e dom., às 20h. R$ 20 (5* e 6"). RS 25 (dom )
e RS 30 (sáb )
t> Comédia. A peça mostra, com humor, a
solidão das pessoas que vivem nas grandes
cidades
SOUA TRAOICO M MÀO FOSSE CÔMICO — De
Friedrich Dürrenmatt. Direção do Luiz Arthur
Nunes. Cláudio Corroa e Castro. Jacqueline
Lourence e Rubens de Falco Teatio dos
Grandes Atores (Sala azul). Av das Améncas, 3.555, Barra (325-1645) 5a a sáb. ás
21 h. Dom. ás 20h RS 15 (5*). RS 18 (6* o
dom ) e R9 20 (sáb )
l* Comédia Sobre as desavenças de um
casal que comemora 25 anos do casamento
OSÍNVBRIIDOS — Do Cláudio Mandrey e Mor
celk) Caridad Direção de Cláudio Handrey
Com Fred Benedini e Anja Bittencourt
Teatro Glauce Rocha. Avenida Rio Branco.
179. Centro (220 0259) 4* a 6". ás 12h30
RS 5
í • Comédia romântica A rotina do um casal
formado por uma poderosa executiva e um
excelente dono-decasa
DCCOTI — Direção de Daniel Hor* e Susanna
Krúger Criação coletiva e interpretação da
Companhia de Teatro Atores da Lauta Casa
de Cultura Lauta Alvim. Avenida Vieira Sou
to. 176. Ipanema (247 6946) 5" a sáb , ás
21 h. e dom . ás 20h RS 15
GRÁTIS
META ISSO NA SUA CABEÇA De Luís Carlos
G6os, Licia Man/o e Aloisio Abreu Ditoçáo
de Lúcia Coelho Com Aloisio Abreu Cme
Teatro Dina Sfat Centro Cultural Gama Filho
Rua Manoel Vitonno 553 Piedade (599
7236) 5' e 6". ás 13h Grátis
(• Comédia O ator interpreta três professo
ras em diferentes aulas
NQVAS HISTÓRIAS DO PARAÍSO - T««to u §j
reção de Gillray Coutinho Com Adriana
Maia. Antonio Carlos Bernardes e outros
Sala Paraíso, do Teatro Carlos Gomes. Praça
Tiradentos. 16. Centro (242 7091) 2* a 5ásJ8h30 Grátis
INGRESSOS A DOMICILIO
AS. CHIADAS — De Jean Gonet Direção de
Ripardo Torres Com Leonardo Vieira. Doo
Garcês e Marco Rocha Sala Vermelha do
Teatro dos Grandes Atores Barra Square Av
das Américas 3 505. Barra (325 1645) 5* a
sáb , ás 21 h30 e dom ar. 20h Rs 20 (5*). Rs
23 (6" e dom ) o RS 25 (sáb )
t • Drama As reloçòes de poder entre uma
patroa e suas duas criadas Ingressos a domi
crho pelo tcl 221 0515
O MRGUtS RIDÍCULO — Baseado na obra de
Moliêre Direção de Guel Arraos e João Fal
cão Com Marco Nanmi. Bottv Gotman e
outros Teatro Casa Grande. Avenida Afráruo
de Molo Franco, 290. Loblon (239 4046) 5"
a «4b ás 21 h30. o dom . ás 20h RS 20 (5')
RS 26 (6" e dom ) o RS 30 (sáb ) Ingressos a
domicilio pelos telefones 2210515 c 222
5122
Comédia Burguês tico. som cultura, al
meia freqüentar a nobre/a e ser respeitado
por ola
TODO MUNDO SA>E QUE TODO MUNDO SABE
D« Miguol Falabella e Maria Carmem Barbo
sa. Direção de Miguel Falabella Com Arlote
S»Jles. Laura Cardoso e outros Teatro dos
Quatro. Shopping da Gávea. Rua Marquês de
Sao Vicente. 52/2° andar. Gávea (274
9895) Capacidade 402 lugares 5*. ás
2>h30. 6* e sáb . ás 22h. o dom. as 20h RS
20 (5*). RS 22 (6J e dom ) e RS 25 (sáb.
feriados e véspera de feriados) Ingressos a
domicilio pelos telefones 221 0515 e 222
5/22 Duração 1h30
t * Comédia Socialito decadente tenta, de
todas as maneiras, evitar a falência
COMEÇARIA TUDO OUTRA VEZ Texto edire
çào de Dacio Malta Com Gaspar Filho a
músicos Teatro Ginástico. Avenida Graça
Aranha. 187. Centro (220 8394) 4". ás 15h.
5*. 6* e dom . ás 19h. o sáb . às 21 h RS 16
(4- e5"). RS 18 (6* o dom ) o RS 20 (sáb )
Duração 2h15 Ingressos u domicilio pelos
telefones 221 0515 c 222-5122
t* Musical Conta a vida e canta a obra de
Gqnzaguinha

BABV OAME — De Margareth Elliot Direção de
Jonas Bloch Com Simone Carvalho, Tiáo
D Avila e outros. Teatro Sesc Tijuca. Rua
Barão de Mesquita, 539, Tijuca (208-5332)
5* a sáb.. ás 21 h, e dom., às 20h RS 12 (5- e^
dom ) e RS 15 (63 e sáb ) Duração 1 hl 5
!> Comédia. Mulher inventa gravidez para
reconquistar o marido
COMO TUDO COMEÇOU • IMORAL I AMORAL De Jurema Penna. Direção de Eduardo Cabús. Com Ângela Pires e Humberto KzureCerquera Teatro Bibi Ferreira. Rua Visconde
de Ouro Preto. 78. Botafogo (226-4591). 5*
a sáb.. às 21 h. e dom . às 20h RS 15. Duração 11)30
t> Drama. Sobre a vida amorosa de um casal
com ideologias diferentes.
QUATRO CARRtIMNHAS — De Flávlo Marinho.
Direção de Woll Maia. Com Nelson Freitas.
Renato Rabelo e outros. Teatro Cali Pequeno. Avenida Ataulfo de Paiva. 269, Leblon
(294-1998) 5* e sôb . às 21h30. 6*. às
21 h30 e meia-noite, dom., ás 20h. RS 20
Duração: 1h20
t> Comédia musical. Quatro rapazes sofrem
um acidente latal e o espetáculo que realizariam na terra acaba acontecendo no céu
MELA NOITE — De Caio Fernando Abreu. DireAssumpçào de Renato Farias. Com Marcelo
Casa da
ção. Miguel Bellini e Renato Farias.
Gávea. Praça Santos Dumont. 116/sobrado.e
Gávea (239-3511). 5* a sáb.. ás 21h30. 15
dom . ás 20h30 RS 12 (5* e dom.) e RS
(6* e sáb)
r> Drama Prolessor e critico teatral se reencontram depois de anos e descobrem que
suas vidas tomaram rumos completamente
diferentes
0 SICIUANO 0U 0 AMOR PINTOR — De Moliáre
Direção de Brigitte Bentolila. Com Antônio
Manso. Flàvia de Moura e outros. Teatro
Aliança Francesa Tijuca. Rua Andrade Neves.
315. Tijuca (268-5798). 5* a sáb.. ás 20h30,
edom.ás19h RS 15 Desconto de 50% para
alunos da Aliança Francosa. estudantes e
classe teatral
t> Comédia Narra a disputa entre o ciumonto D Pedro e o jovem pintor francês Adrastro
pelo amor de Isadora
ROBERTO ZUCCO — De Bornard-Marie Koltòs
Direção de Gilles Dao e Moacir Chaves. Com
Marcos Breda Flávia Monteiro e outros Teatio 1 do CCBB. Rua Primeiro de Março. 66.
Ciintro (216 0237) 5". ás 19h. 6". às 21h
sab . ás 19h o 21 h e dom . ás 18h e 20h RS
10 Duração 1h30
Drama Inspirada na vida do italiano que.
na adolescência, mata o pai e a màe
NOS TEMPOS DE MARTINS PENA - Tentos de
Martins Pena Adaptação e roteiro de Clôvis
Levy Direção de Sérgio Britto Com Sérgio
Bnlto Nadia Maria e outros Teatro Delfin.
Rua Humaitá. 275. Humaitá (286 1497) 54
a sab . ás 21 h30. o dom , ás 20h RS 15
Comédia musicada A poça O diletante
funciona como fio condutor do texto que
reúne cenas do sois peças do autor
NÓ Df GRAVATA — De Minam Bevilacqua
Direção de Franncis Mayer Com Luana Piovani. Carmo Dalla Vechia e outros Teatro
Cândido Mendes. Rua Joana Angélica. 63.
Ipanema (267 7295) 5- a sáb. ás 21h30. e
dom. ás 20h RS 15 As 5's estudantos pagamRSIO Duração 1h20
Comédia Fala sobre o cotidiano de uma
família classo média, em especial, a relação
pais e filhos
AS TIAS DO MAURO RASI Tento » direção de
Mauro Rasi Com Murilo Bonicio. Berta Lo
ran o outros 7eatro do L eblon/Sala Fernanda
Montenegro. Rua Conde de Bornadotto. 26/
loja 104. Leblon (274-3536) 5*. vesperal ás
1 7h 5' a sab . ás 21 h. e dom . ás 20h RS 20
(5J). RS 25 (6- e dom ) e RS 30 (sáb )
Duração 1h30
i- Comédia O autor reúne no palco suas
quatro tias, conhecidas pelo público através
de suas crônicas jornalísticas
MÊS DE CACHORRO DOIDO - De Aurélio Vaz
Andrade Direção de Alberto Damilt Com
Hérculos Morenno o Rogério Rodrigues
Teatro Galeria. Rua Sonador Vergueiro. 93.
Flamengo (225 9185) 54 a dom . ás 21h30
RS 10
:¦ Comédia Sobre a relação do uma costurpira moralista e uma prostituta nos anos 70
POMBA ENAMORADA
De Lygia Fagundes
Tellos Diroção do José Antônio Carnevale
Com Mana Assunção Teatio do Museu da
Republica. Rua do Catote. 153. Cateto (225
4873) 5* e 6*. ás 18h30, sàb. às 21 h. e
dom . ás 20h RS 12 Estacionamento grátis
Comédia Mulher alimenta um amor piatônico por 26 anos esperando um dia ser
correspondida
PROVAR ANTES DE CASAR — De Frederick
Lonsdnle Direção do José Renato Com Ta
his Portmho. Irving São Paulo o outros Tea
tro Posto Seis Rua Francisco Sá. 51. Copa
cabana (287-7496) 5* a sáb. às 21 h. e
dom . ás 19h30 RS 12
Comédia Ambientada nos aristocráticos
salões da Inglaterra, satiri/a os excessos da
classe alta nos anos 20
OOSEFORTE — Do Lúcia Nogueira Direção de
Rubens Lima Jr Com Adriano Roys. Minam
Pérsia o outros Teatro There:a Rachel. Rua
Siqueira Campos. 143, Copacabana (235
1113) 5* n 6*. ás 21 h. sãb o dom . ás 20h
RS 20 (5* a sàb ) e RS 15 (dom )
r> Drama Retrata os problemas da sociedade contemporânea

C0NT1NUAÇA0
AÍ MALANDRAGENS DE SCAPINO De Moliè
re Direção de João Bethencourt Com Gláucia Rodrigues. André Mattos e outros Teatro
SCSI. Avenida Graça Aranha, 1. Centro
(££3-3459) 5*. ás 19h. 6* o sáb. ás 21h o
dom.ás19h RS 10 (5-e 6*) o RS 15 (sàb e
dom )
l*»* Comédia As aventuras de um criado as
ti/cioso e cheio de malícia
CRÔNICAS PANTACRUÉUCAS DO INFAME RABSLAIS — Texto e direção do Anamana Nunes Teatro Municipal de Niterói. Rua Quinze
de Novembro. 35. Centro (622 1426) 5* a
sáb. às 21h Dom. às 20h Rs 10 (galeria)
RS 15 (platéia) e RS 60 (lusas o camarotes)
> A peça é uma adaptação da novela Pan
tacruel e mostra a trajetória de um gigante
CONFISSÔIS 01 MULHERES DE TRINTA-Co
letànea de textos Com Clarice Niskier. Pn&ci
Ia Rozembaum e Dedina Bernadelli Teatro
Planetário. Avenida Leonel Franca. 240. Gávea (239-5948) 6'. ás 21h30 RS 15 Des¦
conto de 50% para mulheres de 30 Duração
1h10
t- Comédia dramática Textos confessionais
baseados em histórias reais
¦ONM-aOMO-SUA EXCELÊNCIA SUMIU!PneDe Fernando Reski Direção du Renato
to. Com Marco Pimentel e Gabriel Cotes
Teatro Barrashoppmg. Avenida das Amén
cas. 4 666. Barra da Tijuca (325-5844) 5* e
6'. ásl9h RS 10 Duração 1h
IUTUR0C
) DO PRETÉRITO — De Regiana Antom¦L , Dire<
Direção de Marcelo Saback Com Ulia
Vigh e outros Teatro de AreI
Cabral. , Dalton
W. Rua Siqueira Campos. 143. Copacabana
dom. ás
(C36-5348). 5a a sáb. 21h.15 a Duração
St). Preço promocional RS
|fc20
Sobre os anseios e
^ Comédia romântica
na vida de um grupo de amiuànsformaçôes
ao longo de 20 anos
g&s
) NO ASFALTO — De Nelson Rodrigues
Ío de Luís Carlos Persy. Com Flávio
Marco André e outros Espaço 3 do
Mro Vills-Lobos. Avenida Princesa Isabel.
4§0. Copacabana (275-6695). 5* a sáb. ás
Mh. dom . t% 20h. RS 12 (5- e dom ) e RS 15
tf* «sàb) Duração: 1h30
f> Drama Homem beija na boca um outro.
Wima de atropelamento, e sofre perseguição
«r» repórter insinuando que os dois eram
amantes
OOOCN1SIMAOINARIO- De Molière Direção
de Moacyr Góes Com halo Rossi. Stela Freiias e outros. Teatro Glória. Rua do Russel.
632. Gtôna (557-5527) 4« a sáb . ás 21h e
|Jpm . às 20h RS 15 (4'. 5- e dom ) e RS 20
(6* e sáb ) Duraçáo 1 h20 Não será permiti
da a entrada após o micro do espetáculo
C Comédia As trapalhadas de Argan. um
homem que vtve cercado de mèdtcos e doen
cas que acredita ter
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ABERTURA
U0NIIS0N SÂO TANTAS AS VERDADES Centro Cultural Banco do Brasil. Rua Primei
ro de Março. 66. Centro (216-0237). Pinturas 3* a dom . das 10h às 22h Grátis Até 22
de dezembro Hoje. a partir das 10h
t> A mostra é uma retrospectiva da obra do
artista que abrange 10 anos de produção
A LOUCA E A SONECA APRESENTAM SÔNIA
PAIVA — Centro Cultural Banco do Brasil.
Rua Primeiro de Março. 66 Centro (216
0237) Instalação. 3* a dom . das 10h ás 22h
Grátis Até 17 de novembro Hoje. ás J9h
t> Esta instalação b a sintese de 10 anos de
trabalho da artista que reúne pinturas, eseulturas e objetos.
PRtSOLLA MONOS - Thomas Cohn/Arte Contemporânea. Rua Barão da Torre. 185-A. Ipa
numa (287-9993). Objetos. 2* a 6*. das 14h
ás 20h Sáb.. das 15h ás 18h. Grátis Até 1 de
novembro. Hoje. às 21 h.
ÚLTIMOS DIAS
OALViO — GB Arte. Av. Atlântica. 4240/
Ssl129. Copacabana (267-3747) Pinturas
2-' a 6a, das 10h às 19h. Grátis Até 10 de
outubro.
NAS ASAS DA IMA0INAÇÍ0/S0LAN0E MOTTA
— Marli Faro Galeria de Arte. Rua Aníbal de
Mendonça. 221. Ipanema (259 9417) Pm
turas 2* a 5*. das 12h ás 21 h 6*. das 12h ás
19h Sáb . das 12h ás 17h Grátis Até 11 de
outubro
MAPA-MUCKI/MUCKI SKOWRONSKI — Forma.
Rua Farme do Amoedo. 82-A. Ipanema Pmturas 2•' a 6a. das 9h às 19h Sáb.. das 9h30
ás13h Grátis Até 11 de outubro
t > A mostra reúne 15 trabalhos com o toma
mundo, pintado sob diversos ângulos
CONCESSA COUÇOt TAPEÇARIA ATRAVtS DOS
TEMPOS — Shopping Cassino Atlântico. Av
Atlântica. 4 240. Copacabana Tapeçaria 2"
a 6a. das 9h ás 21 h. Sáb.. das 9h às 20h
Grátis Até 12 de outubro
ANIMAOIA — Centro Cultural Banco do Brasil.
Rua Primeiro do Março. 66. Centro (2160237) Diversos 3a a dom . das 10h às 22h
Grátis Até 13 de outubro
[ • Panorama da história da imagem animada
desde seus pnmórdios ás técnicas recentes
AS ARTES DA RAPAZIADA - Rio Design Center. Av Ataulfo de Paiva. 270. Leblon (274
7893) Diversos 2• a sáb. das 10h ás 22h
Dom. das 11h às 19h Grátis Até 13 de
outubro
[' A mostra reúno uma oxposiçáo de ambiontes. quadrinhos e outros
FLOTS DE LUMltM/LORIS MACHADO — Museu
da República. Rua do Catete. 153. Catete
Fotografias Diariamente, das 10h ás 19h
Grátis Até 13 de outubro

cente. 246. Gávea (274-8747) Pinturas 2'a
6a. das 9h ás 18h Grátis Até 30 de outubro
UMZ ZERBINI — Paço Imperial. Praça 15 de
Novembro. 48. Centro (533-6613) Pinturas
3" a dom . das 12h ás 18h30 Grátis Até 3 de
novembro
EMTRCARTES/MÒNICA FRANÇOIS ¦ ALZIRA C«LESTS — Galeria do Power Art. Rua São
Clemente. 33/Slj. Leblon (266 2090) Pmturas 2a a 6a. das 9h ás 18h Grátis Até 8 de
novembro.
HÉUO OITICtCA! GRUPO FRSNTI ¦ METAISQUIMAS - Joel Bdelstein Arte Contemporínea. Rua Jangadeiros. 14-B. Ipanema (2672549) Pinturas 2» a 6». das 11 h às 20h
Sàb. das 11 h ás 16h Grátis Até 14 de
novembro
RimOSPCCTIVA HÉUO OmOCA — Centro de
Artes Hélio Oiticica. Rua Luiz de Camões. 68.
Centro (232-2213) Pinturas 3* a dom . das
10h às 18h Grátis
t> Retrospectiva que junta 167 peças do
artista, feitas entre 1955 e 1980
FOTOGRAFIA
UMA VIAGEM DENTRO DA DliSPORA CHINESA/
PATMCX ZACHMANN - Instituto Cultural VilIa Maurina. Rua General Dionlsio. 53. Botafogo (286-9666). Fotografias 2* a 6a. das
11h30 ás 18h Sáb . das 14h ás 18h. Grátis.
Até 30 de outubro
D- A mostra reúne 90 lotos am preto a branco. 40 fotos em cor e dois textos do artista
CENAS PAMSIENSSS/PIRNANDO RABELO Colher de Pau. Rua Farme de Amoedo, 39.
Ipanema (267-3018) Fotogralias Dianamente, das 9h ás 19h Grátis Até 27 de
outubro
DO TROPICAL INOLlS AO BUIE JEANS • A HIS-¦
TÓRIA DO SAARA — Espaço Cultural dos Cor
reios. Rua Visconde de Itaborai. 20. Centro
(503-8222) Fotografias 3-a dom . das 11h
ás 20h Grátis Até 27 do outubro
l- A mostra retrata através de lotos, documentos e mapas a história do Centro da Cidade
IMAGENS Dl TERRAS DISTANTES/PAULO MÀTTAR — Galeria de Fotografia da Funarte. Rua
Araújo Porto Alegre. 80. Centro Fotografias
2' a 6a. das lOh ás 18h Grátis. Até 1 de
novembro
ROSSINI PEREZ, SONHO I REALIDADE - Centro Cultural Light. Av Marechal Floriano.
168/Térreo. Centro Fotografias 2* a 6*. das
10hás19h Grátis Até 22 de novembro
OBJETO
ANTONIO MAS — Galeria Paulo Fernandes.
Rua do Rosário. 38. Centro (253-8582) Objotos 2a a sáb . dos 12h ás 18h Grátis Até 2
de novembro.
t> A mostra reúne 100 peças de vidro artesanai, com formas fálicas
OUISSAMA/FRANCISCO CARVALHO — Museu
do Folclore/Sala do Artista Popular. Rua do
Cateto. 179. Cateto (245-0441) Objetos 2"
o 6a. das lOh ás 18h Sáb e dom . das 15h ás
18h Grátis Até 10 de novombro
Imagens do uma regulo tomada pela monocultura da cana desde o séc 17 Quissa
má

Moderna ¦ MAM. Av Infante D Henrique.
85. Aterro do Flamengo (210-2188) 3" adom . das 12h ás 18h RS 2 Até 3 de novem
bro
ARTE SUL-AMERICANA - Museu Nacional de
Belas Artes. Av Rio Branco. 199. Centro
(240 0068) Escultura, gravuras e desenhos
3' a 6a. das 10h ás 18h Sáb e dom . das 14h
ás 18h RS 1. (domingo, grátis) Até 17 de
outubro
GRAVURA
A PROCURA/MBA CONDI - Museu da Chácara do Céu. Rua Murtinho Nobre. 93. Santa
Teresa (507-1932) Gravuras 4* a 2a. das
12h ás 17h RS 0.80 Até 14 de outubro
INSTALAÇÃO
TEMPOt IMAOIM-MIMÔRIA/MOINA Dl PAULA
— Centro de Artes Calouste Gulbenkian. Rua
Benedito Hipólito, 125. Praça Onze (2216213) Instalação. 2* o 6*. das 9h ás 19h.
Grátis Até 19 de outubro.
MEMÓRIA LÍQUIDA/CARLA OUAQUAMM - Ga
teria Ibeu. Av Copacabana. 690/2° andar.
Copacabana (255-8332) Instalação 2a a 6*.
das 11 h às 20h Grátis. Até 25 de outubro
CERAMICA
SHOKO SUZUKI - LGC Arte Hoje. Rua do
Rosário, 38. Centro Cerâmicas 2" a sáb . das
12h ás 18h Grátis Até 2 de novembro
EXTRA
MENAL DO MO/INTERIORES - Museu de Arte
Moderna - MAM. Av. Infante D Henriquo.
85. Aterro do Flamongo (210-2188) Diversos 3" a dom . das 12h ás 18h RS 2 Até 3 de
novembro
t • Seleção da coleção Gilberto Chateaubnand de obras que tratam do tema intenores
DESIGN CONTEMPORANEO/MCAROO CAMPOS
— Espaço Aberto UFF. Rua Miguel de Frias,
9. Icarai. Niterói Designs 2a a 6*. das 10h às
18h Grátis Até 27 de outubro
ALSIRT NIQUET — Espaço Cultural dos Corretos. Rua Visconde de Itaborai. 20. Centro
(503-8222) Colagens 3* a dom , das 11 h ás
20h Grátis Até 27 de outubro
t * A mostro reúne trabalhos do artista utili
zando a geometria como tema
COLETIVA
PROJETO CORREDOR CULTURAL - fíio OUPnce. Rua General Sovenano. 97, Botafogo
Coletiva 2* a sáb . das 10h ás 22h Dom . das
12hás21h Grátis Até 15 de outubro
A mostra reúne trabalhos quatro artistas
SEIS VISAIS CONVERGENTES - Consulado
Geral da República Argentina/Galeria Praia
de Botafogo. 228/Slj 202 Coletiva 2* a 6a.
das 10h ás 19(j Grátis Até 24 de outubro
A mostra reúne trabalhos do expositores
brasileiros e argentinos
MEMÓRIAS EM MINIATURA — Museu da Repu ¦
bhca/Ane»o do Salão Ministerial. Rua do
Catote. 153. Cateto Coletiva 3a a 6". das
12h ás 17h Sàb e dom. das 14h às 18h
Grátis Até 27 de outubro
A mostra reúne 26 peças de 19 artistas
DO IARM AO BRONZE - Galeria de Arte Sesc.
Rua Barão de Mesquita. 539. Tijuca Coletiva 3a a 6a. das 13h às 21 h Sáb e dom . das
10hás17h Grátis Até 30 do outubro
A mostra reúne trabalhos de onjo artistas
ESCULTURAS NO 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 novembro
t • A mostra reúne obras de 34 artistas
DIMENSÃO DO DESENHO - Paço Imperial.
Praça 15 de Novembro. 48. Centro (533
6613) Coletiva 3a a dom . das 12h ãs~«f
18h30 Grátis Até 3 de novembro
l> A mostra reúne obras de oito artistas portugueses contemporâneos
URBANAS COUOENS CARIOCAS - Rio Sut Shopping Center. Rua Lauro Muller. 116/3°
piso. Botafogo Coletiva 2a a sáb. das 10h *
ás 22h Grátis. Até 3 de novembro
VISÔCS DA IMiUA: 0 OLHAR DE SETE ILUSTRA- ,
DORSS BRASIUIROS — Centro Cultural Ban- J J
co do Brasil/Foyer. Rua Primeiro de Março, .a
66. Centro (216-0237). Coletiva. 3J a dom .
das 10h ás 22h Grátis Até 4 de janeiro
A PAtSAOIM BRASUBRA NA COLEÇÃO DE Q1LBENTO CHATEAUBRIAND — Museu de Arte x
Moderna - MAM. Av. Infante D Henrique. ,
85. Aterro do Flamengo (210-2188) Coletiva 3a a sàb . das 10h ás 18h Dom . das 14h ,
ás18h RS 2 Exposição permanente
A mostra reúne 60 obras de 35 artistas . ,
ARTE CONTEMPORÂNEA NA COLEÇÃO JOiO
SATTAMINI — Museu de Arte Contemporânea
de Niterói. Mirante da Praia de Boa Viagem.
s/nu. Niterói (620-2400) Pinturas, escultu q
ras e objetos 3a a sáb. das 13h ás 21 h 1
Dom . das 13h ás 19h Grátis Exposição
permanente.
DE TORDCSILHAS AO MERCOSUL UMA EXPOSI- i
DA HISTÓRIA DIPLOMÁTICA BRASILEIRA .:
ÇAO
— Museu Histonco e Diplomático do Palácio „i
Itarnaraty. Av Marechal Floriano. 196. Cen
tro (253-7691) Fotografias 2a a 6a. das 9h
ás 1 7h Exposição permanente
: • Os 500 anos da diplomacia brasileira
através de 122 fotografias
USINA 00 CATETE — Museu da Republica. '
Rua do Catete. 153. Catete (245-5477) Ins
talaçào 2a a 6 ' das9hàs17h Sáb . dom e
feriados, das 14h às 17h Grátis Exposição
permanente
• A mostra é uma viagem sobre o advento '
da eletriodado no cotidiano das pessoas
PASSAOEM/MAURiCIO SENTES - Paço Impe¦
rial. Praça 15 de Novembro. 48. Centro (533
6613) Esculturas 3* a dom. das 12h às
18h30 Grátis Exposição permanente
l- A mostra reúno obras om ferro e luz fluo
rescente
a
A COLEÇÃO 00 BARROCO ITALIANO - Museu
Nacional de Belas Artes/21 piso Av Rio
Branco 199 Centro (240 0068) As cerca
de 20 obras espelham nada menos do que o
apogeu do estilo barroco na Itália 3a a sáb . •
das10hás18h Dom . das 14h às 18h RS 2
(domingo, grátis) Exposição permanente
GALERIA NACIONAL DOS SÉCULOS XVII, XVIII, XIX I XX •— Museu Nacional de Belas Artes.
Av Rio Branco. 199. Centro (240 0068).
Exposição de obras restauradas, entre pintu
ras e esculturas, da produção artística brasileira nos quatro últimos séculos 3'' a sáb.
das 10h ás 18h Dom . das 14h às 18h RS 2
(domingo grátis) Exposição permanente
EXPOSIÇÕES DA MARINHA ~ Espaço Cultural
da Marinha. Av Alfredo Agache. s/nu. Centro
(533-7626) A mostra reúne três exposições .
Galeota D João VI. História da navegação o. .
Arqueologia subaquática no Brasil Diana
mente, das 12 ás 16h30 Grátis Exposição '
permanente
«
QUATRO QUADROS - Galeria Cândido Mendes. Rua Joana Angélica. 63. Ipanema Cole
tiva de pinturas Diariamente, das 10h ás 22h •
Grátis Exposição permanente. {
> A exposição reúne obras de quatro arti*- p
tas
—
f

PINTÜRÃ"
DESENHO
50 ANOS DE PINTURA/ALUiSIO CARVÃO - Mu
seu de Arte Moderna - MAM. Av Infante D
VIANA — Museu Nacional de Belas Artes.
Olô
Henriquo. 85. Aterro do Flamongo (210Rio Branco. 199. Centro (240-0068)
Av
2188) Pinturas 3a a dom. das 12h ás 18h
o gravuras 3â a sáb . das lOh ás
Desenhos
RS 2 Até 3 do novembro
18h Dom , das 14h às 18h RS 2 (domingo,
t • A mostra reúne 60 peças do artista, desde
grátis) Até 27 de outubro
a década de 40 até a produção atual
Museu ESCULTURA
SIENAL DO RIO/TRANSPARtNCIAS
de Arte Moderna • MAM. Av Infante D
MENAL DO RIO/ESCULTURAS - Museu de Arte
Henrique. 85. Aterro do Flamongo (210
2188) 3a a dom . das 12h às 18h RS 2 Até 3
de novembro
A mostra reúne obras de 11 artistas
CARLOS ARAÚJO Galeria VotrefRio Design
Center Av Ataulfo de Paiva 270. Leblon
(259 9147) 2* ,1 6- das 10h ás 22h Sab,
você
das10hás18h Grátis Até 19 do outubro
Já
que
FUTEML - CARNAVAL • GAFIEIRA/ALIA CAVALCANT1 — Museu Internacional de Arte
Naif do Brasil. Rua Cosmo Volho, 561. Cosme Velho (205-8612) Pinturas naifs 3#a6*.
das 10h ás 18h Sáb o dom . das 12h ás 18h
vaijiagar
RS 5 o RS 2.50 (crianças e estudantos) Até
20 do outubro
ARTISTAS IMPERIAIS — Museu Nacional de
Belas Artes. Av Rio Branco. 199. Centro
(240 0068) Pinturas o esculturas 3a a sáb .
mico
maior
o
das10hás18h Dom . das 14h às 18h RS 1
(domingo, grátis) Até 20 de outubro
VERA ROITMAN — Cândido Mandes Rua Joa
na Angélica. 63. Ipanema (267-7141 r 106)
Pinturas 2a a 6a. dos 15h as 21 h Sáb. das
hora
de
na
16hás20h Grátis Até 23 de outubro
patinar
A IDADE DA PRESENÇA/JOÃO RATISTA M. Espaço Cultural dos Correios. Rua Visconde
do Itaborai. 20. Centro (503 8222) Pinturas
3a a dom . das 11 h ás 20h Grátis Até 27 do
menos
no
LA
outubro
pelo
gelo,
Galeria de Aite UFF.
ASELARDO XALUAR
Rua Miguel do Frias. 9. Icarai. Niterói Pinturas 2'a 6*. das 10h ás 20h Sáb e dom. das
16hás20h Grátis Até 27 do outubro
30%
com
MARTHA POPPE Espaço Cultural dos Cor ¦
pague
Itaborai,
20.
Centro
do
retos. Rua Visconde
(503 8222) Pinturas 3" a dom . das 11 h ás
20h Grátis Até 27 de outubro
HEI DE INNFELD E MOJE MENHARDT - Museu
de
descontoNacional de Belas Artes. Av Rio Branco.
199. Centro (240 0068) Pinturas e esculturas 3* a 6*. das 10h ás 18h Sàb e dom . das
14h ás 18h RS 1 (domingo, grátis) Até 27
de outubro
ATELIER DE ARTISTA/JUAREZ MACHADO Museu Nacional de Belas Artes. Av Rio
Este é o empunãozinitoque faltava para o Assinante do Jornal do Brasil calçar os patins.
Branco. 199. Centro (240-0068) Pinturas
no ingresso.
3a a 6a. das lOh ás 18h Sáb e dom . das 14h
Basta apresentar seu Cartão Club JB, na bilheteria do Barra on Ice, para ganhar 30% de desconto
às 18h RS 1 (domingo, grátis) Até 27 de
Tijuca).
da
A Pista fica no Pizza Hut (Av. das Américas, 1.907 Bana
outubro
DANÇA
—
de
Casa
CAVENDISH
MAR/CLARA
RIO
LAOOA
Esta promoção é válida para todos os horários entre os dias 13/09 e 12/10/96.
ÓPERA DO MALANDRO Teatro Cacilda BecCultura Laura Alvim. Av Vieira Souto. 176.
ker, Rua do Catete. 338. Cateto (265 9933)
Ipanema (267-1647) Pinturas e desenhos
5* a sáb.. às 21 h. e dom . ás 20h RS 12
JORNAL DO BRASIL
3* a 6a. das 15h ás 20h Sáb e dom . das 16h
BARRA
———
! ¦ Com o grupo de dança Tápias inspirada
,
ás 20h Grátis Até 30 de outubro
om textos de Brocht
h/su
[
NITRATOS DA EUROPA/LYOIA MARTINS ROSA
— Makron Books. Rua Marquês de São Vi
SONHO - tspaço Cultural Pmep. Praia do
once
Flamengo. 200/Pilotis (276 0717) 5* e 6*.
ás18h30 Grátis Distribuição de senhas 45m
antes do espetáculo
A Companhia de Dança apresentará as
coreografias As três Manas e Sonho
ZCH0 DANÇA — Teatro do SE SI. Avenida Gra
ça Aranha. 1. Centro (533 3495) 54 ás 21 h e
6a e sáb . ás 19h RS 10
í As coreografias são de Roberto Ander
son
MATÉRIA-- Teatro Ipanema. Rua Prudente de
Moraos. 824. Ipanema (247 9794) 5* a
dom . ás 21 h RS 15
t * A Cia Lúmini de Dança apresenta práticas
corporais como dança, acrobacia e ginástica
Peixa
a
olímpica
JBfM
HUMOR
DOIS ATORES DUAS COMtDIAS - Teatro II
Sesc da Tr/uca. Rua Barão de Mesquita. 539.
Tijuca (208 5332) 5' a sáb. às 21h. dom .
ás 17h30 e 20h RS 10
Espetáculo interativo sob a direção de
Faty Siqueira Com Jorge Lafond e André
Rangel
PAULO SILVIN0 — Teatro Barrashoppmg. Avenidas das Américas. 4 666. Barra da Tijuca
(325-4898) Capacidade 236 lugares Sàb e
dom . às 19h RS 20
t* O humorista mostra o show Só e bem
acompanhado Participação de Júnior Prata e
Tatiana Peres
SUBVERSÃO 1 - UNPLUOQED - Cate do Tea
tro. Shopping da Gávea. Rua Marquês de
São Vicente. 52/2°. Gávea (294-7563) 6* e
sàb . às 23h30. e dom . ás 21 h30 RS 10 (5* e
dom ) e RS 14 (6* e sáb ) Consumação a RS
6 (5* e dom.) e RS8 (6* e sàb ).
t> Show com os atores e cantores Aloisio de
Abreu. Luiz Salem e Mareia Cabrita
REVISTA
AS PANTERAS QUEREM POOER - Direção de
Bngítte Blair Apresentação de Patrícia Blair
Teatro Brigitte Blair 2. Rua Senador Dantas.
13. Centro (220 5033) 4* a 6*. ás 18h30
Vesperal 5*. ás 17h RS 12
0C OUfO NA CPI DELAS Te.to e direção de
Bngítte Blair Teatro Bngrtte Blair 1. Rua
Miguel Lemos. 51 H. Copacabana (5212955) 5* a sáb. às 21 h. e dom . às 20h30
RS 15
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Renato Lemos
FILMES
™——Divulgatao
Divulgação
na

Aposta

tragicomédia

'Brava
Gente', que se baseia em peça
humorístico
e
o
SBT estréia dois programas
^o/a/»o
tragédia cotidiana para se chegar
Na primeira vez foram três noveao riso. O humorístico vai trazer a
Ias no mesmo dia. Agora, a ordem
cada semana um episódio diferencontinua em dose tripla. Nesta
te, vivido pelos mais diversos resemana, o SBT põe no ar três
fipresentantes da sociedade. Não —
estréias. Anteontem, foi o progradesempregado
o
fora
de
cam
má de debates, First Class. sob o
Bira. vivido por Osmar Prado,
comando de Marilia Gabriela.
que abre uma oficina e canta nas
Hoje, figuras consagradas no
horas vagas —, o assalariado, o
meio artístico vão estar desfilando
profissional liberal e o aposentanas telas da emissora, no progrado. por exemplo.
ma Gente que Brillm para falar de
No primeiro episódio. Caruso
sita carreira. E, para completar,
Messinari, um homem
Pasccial
O
é
Gente.
Brava
amanhã estréia
na
baseado
é
preocupado com suas dividas.
humorístico
peça
Sua esposa Augusta, a atriz e
Caruso
Marcos
de
miséria,
Porca
também autora Jandira Martini, é
e Jandira Martini. que foi encenao exemplo da dona de casa, cabeda em 1993 nos palcos paulistas e
leireira e manicure. Tudo dentro
s£_tornou sucesso de critica e púda ordem até que seu marido deblico.
cide alugar a casa para pagar as
Paulo,
Ambientada em São
^m/^v;/
dívidas e acaba se envolvendo
Brava Gente é uma comédia de
com a montagem de um cassino.
costumes, nos moldes de A GranÉ a felicidade de Augusta que
de Família, que retrata de uma
pensa que a festa é em comemoraforma tragicòmiea as agruras de
ção de 20 anos de casamento até
duas famílias italianas no bairro
que a polícia baixa no local e a
do Bexiga, em São Paulo.
confusão se arma.
A preferência por essa italianiApesar do forte sotaque paudade è explicada pelo próprio ausangue
Caruso aposta no sucesso da
este
lista.
tem
tor. que também
"Os
de tragédia urbana e meveias.
mistura
nas
correndo
quente
"O
lodrama.
público vai se recoitalianos conseguem transformar
nheeer porque os personagens
a comédia em tragédia de forma
vêm do cotidiano. As pessoas aspeculiar", diz Caruso.
sistèni à comédia e acabam rindo ^^^H|Hi/m;
Segundo ele. as histórias não se
Wirr i> (k
Na nova
i
da própria tragédia", diz.
na
baseiam na piada fácil mas
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Gloho
f>(,ul Newman em O
hoje na madrugada da ütobo
doTim^KytT!n)w!n^^
0 inicio doTim,
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direta
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Esportes radicais
como o skate
estão no Jornal
Ação, que estréia
lioje nu TV A
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no

cenário

na tela a maior parte do tempo sem „
O inicio tio fim poderia ser um
absolutamente a que veio.
dizer
bom filme sobre os bastidores da
é o general Groves enNewman
guerra mas não é não. De posse da
de
dar sustentação ao procarregado
história sobre o embrião da bomba
—.
elaborado
atômico
—
o
pelo cientista
o Projeto Manhatan
jeto
atômica
O filme se
Oppenheimer.
J.
Robert
JofTc
íGricompetente diretor Roland
ética.,
no
embate
centra
tos tio silêncio e A missão)
0 INÍCIO DO FIM
esquece
e
os
dois
entre
aulinha
prefere dar uma
Globo O 1h40
ilustrada sobre política, (Shadow makcrs/Fat de fazer um pingo de
misturando uma monta- man and littlc boy) tic ação! Uma discussão até
nha de nomes complica- Roland Joffé. Com legal (de se ler!) mas que
Dwight
Newman,
Paul
ao
dos e objetivos indefen- Schultz e Bonnic Bcde- parece interminável
silveis. E comete o crime lia. EUA. 1989. Dura- longo das mais de duas
horas de duração.
de deixar Paul Newman ção: 2h06
CHEETAH
SBT O Hh
(Chectah) de Jcff
Blynth. Com Keith
Coogan. Lucy Deakins e Timothy Landifield. EUA. 1988. Duração: Ih24.
Aventura infantil. Dois
meninos se mudam
com os pais para a
África e fazem amizade com um nativo.
Acabam adotando um
felino camarada. Na
semana da criança a
emissora dá uma colher-de-chá para a
molecada e manda um
Mundo Animal descompromissado mas
de bom nivel. * *

telespectador

Uma agenda radical e interativa. Esta é a melhor definição para
Jornal Ação, que estréia nesta
quinta, às 18h20, no ESPN Brasil,
da TVA. Em seus 15 minutos, o
programa será uma atração sob
medida para quem gosta de esportes de ação e aventura. Mas, a
grande novidade é a interação
com os telespectadores, que poderâo enviar mensagens por fax ou
via Internet.
irá ao ar toda
O Jornal
semana (com reprise aos sábados,
às 13h) apresentando um panorama do mundo dos esportes radicais. A atração terá os seguintes
quadros fixos: Pra Frentex, para
os radicais nostálgicos, com cenas
de arquivo de esportes de ação;
Quem |, apresentando perfis de
esportistas, e o Se Liga, que dará
dicas de CD-ROMs e publicações
esportivas.

apenas

Guerra

TV POR ASSINATURA

Em

<:v

Cada edição trará ainda uma
entrevista. Na estréia, a triatleta
Fernanda Keller fala sobre a sua
carreira. Praticantes de esportes
radicais participarão do programa dando orientações.
Adriana Saldanha, que se revezará na apresentação do Jornal
Ação, com Renata Netto, já está
familiarizada com este universo.
Ela também apresenta o Triz.
programa da ESPN, especializado
em exibir situações-limite dentro
do esporte. De acordo com a
apresentadora, o objetivo
"criarprinciuma
pai do programa é
os
telespectadocom
linha direta
res". O público poderá dar sugestões e fazer perguntas. Adriana
espera que o Jornal Ação receba
um grande volume de mensagens,
e tentará, na medida do possível,
"não deixar ninguém sem uma
resposta".

nagan. EUA, 1984.
Duração: !h50.
Aventura. Duas crianças se perdem dos
pais durante excursão
a planeta distante.
Lá, eles são adotados
por bichinhos peludos e saem à procura
da família. Aproveilamento daquelas
criaturas inventadas
por George Lucas
para O retorno de Jetli. Ü meio chato. *

CARAVANA DA CORAGEM
Globo O 15h40
(Caravan of courage/
lhe fcwok adventure)
de John Korty. Com
Eric Walkcr, Warwick
Davis c Fionnula Fia-

0 LOBO DO MAR
CNT O 21h30
(Sea wolf) de Michael
Anderson. Com Charles Bronson, Christopher Rceve e Cathcrine Mary Siewart.
EUA. 1983. Duração:
Ih33.
Aventura. As fantásticas aventuras do navio The Gliost, eomandado pelo
lunático capitão
Wolf. É refiImagem

de Lobo do mar. uli-»
lizando inclusive alfumas seqüências dooriginal, colori/adas; ? ?
.
INTERCINE
Globo O 23li40
AMIGOS ATÉ A MORTE
(A taslc for killini;) dc_
Lou Antonio. Com
Michael Biehne Hcnry.
Thomas. EUA. 1992.
Duração: lh27.
TINA
(Whafs lo>e gol lo du •
with il?) de Brian.»
Ciibson. ComAngela
Basselt. Lawrencc
Fishburnce Jennifer
Lcwis. EUA. 199.?.
* *
VINGANÇA
(Rcvcngc) de Tony
Scott. Com Kevn;
Costner, AnthonyQuinn e Mádeleine
Siowe. EUA. 1989.

P R O G R A M A Ç A O
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MANHA/TARDE
4 — Vkíco Show (13h40)
9 Bom Dia Viila(lOh)
• I lume Shopping Sh»»
11 Família Ailams(lOh)
m Igrcia da (it. k»i (5h)
(I3M5I
7 Cti/inha Maravilhosa
9 - Alfa c Ômcga
2 — Rede Notiaas (I ^h55)
da Oíclut (lUhllll
Rdig>OM»(5h.M))
ila
2 Planlão üngua
llüh:5)
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m — Igreja da Graça (6h)
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9 — A Co/inlu do
13 — OIX".pettat da Fe
(Hlh.M))
UmeloIlilUh)
(Mil
(»rup^» Imagem
—
11 — Cinema etn Cavi
4 Programa Ecumênico
(lOhJO)
Filme Chcvtiihl\4h)
¦
|6hlO|
11 DuckuHn(IOhW)
4 Meu Hem. Meu Mal
4 Telecurso 2000 —
Jr (I0H4M
Amaur>
—
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(I4hl5)
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4 Telccurv) M00 ?
sua
(UhVll
m lX-ymlundo(llhl
pau— (òh.M))
9 - Mulhoes V.incdado
7 Diáno Rural (6hW)
4 - AngelicallIhl
2 txcvuçào do Hmo
(UhWl
11 — A Pequena Sereia
13 Super VicV Sene
Nacional (6h35)
(llh)
(UhWl
— Planlào da Língua
2 Fatura Viva (6h40)
2
• — üenle Impotunte
2 — Curso
(IlhMl
(I4h4M
ProfisMonali/anlc (6h45)
rjnva Uipnss
I
2
2 — Plantão da Língua
4- TcIctUfsoSWO— I*
(IlhJO)
(I4h50)
ShuratolIlhWl
prau—(f>h45>
•
|
11 Palavra Viva (6h5S)
11 — Sircct Fighlet
(IlhJO)
m Desenhando (I5h)
§ — Feras do Camav al
m — Bom Dia Rio (Th)
m
13 — Tarde Cnan,a (líhl
(IlhfM
—Tckmanhâ(Th)
§
2 — Jornal Visual (11 h55)
2 — Castelo Ra-TimBum
—
|7hl
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7 CkWc
Infantil (15h30>
7 — Vamos Falar com
2-Tctaur«MU0-?
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7 — Um Amor de Familu
("hl
p.iu—
(I5h30|
11 Scvjo Desenho cum
4 — Sessão da Tarde
EEIt — Rede Brajil — tarde
Vovó Mafalda ("h)
Filme Oitionoiii
—
2 — Tckcurw ÍHUO I*
civjffm (15h40)
(I2h)
• -Papa Tudo (I5MM
4 -Os Trapalhões O»)
grau— (7hl5)
2 Atquno HbIóiu
2 — Rede Noüdai(l5h-^)
•—Manchete Espoitna
(Th 50)
(i:h>
—
4 — Bom Dia Brasil (7h30)
7 Jornal Acontec«(l2hí
$ — IgTCja da Graça no
9 — Bem Forte (I2h)
_ — Sem Censura (I6h)
LirlThW)
11 — Vtnóeeu (I2h)
— Corrida Maluca (N<h|
—
2 - - Planlào da l jngua
Cámcra^UZhlM
9
7 — Anos inensets (16hl
(7h55l
4-GloboEswte(i:h»l
11 — Desenhos < 16hl
$ — Edição da Tarde
13 —O ApenteG Infantil
u:h?oi
(lHi)
Or- T\' t.wU C>hl
— O melhor do Furacão
9
§ — Super Human
7 — Ru Du V.incJjdes
Samurai(lí^il5)
—
(Mi>
7 Esporte Total (lTh40)
7 — Supetmariet (INiM))
— Forno. I oíâo e Cia
9 —Falando dcViJj|*h)
13
— Grupo Imagem
11 — &>m Dia& Cia
O:M5I
tl(W5|
Infantil (Hhl
4_RJT\(l3i5fl|
4— TV Cok>s»o Infantil
IKhJOI
EE37 I ouço Por Você (l^h>
6 — Cw«la BiNi. i na TV cm- Show Jc Cscrut-r»
(ShK»
9 — Anjos da Lei Sene
i!"4it
13— Notee Anote
IITil
7 rnG.Hl»)
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11 - ChapobntlTh)
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11
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7
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6
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ClhJOl
Caderno 2 (21h35)

Rede BrasU v«u.
te (22h)
Cenário Brasil
(22h30)
Documento 40 Ml—tosl22h4
Quarto Poder
(23h30)

Jornal da Record
(I9h)
Informe Rio
119h45)
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!
J, (uirt.1. Hojc:
mtria x Corin. ;
/fcw;n(21h30)
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Intercine Filme: I'
Amigos até a morte
* Tina'J* Vingança
(23HI0)
:

Jornal da Globo
(IhIO)
Campeões de Bilheteria Filme O miciado/imOMO)

:|

Jornal da Noite
CNT Jornal
_ , ,
(23h30)
(23hM>
Mercado Capital

Business (23hlO)
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:
4 l
25* Mora. Debate lj
Kinllvwood 96 Fil- • Programi Lhre
B'|
\>
« OM*¦» i (ami
(!IWI
1
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~1
Xica da
Medico. :\icadaSil*a|
?. Plantão
Plant ao Médico.
I Hoje: Tudo c novo (22hl0>
Í outra «vr (22hlO)
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tteeord(13)
f
SBT (11)
Tel (021) 502-0793
\
Tel 1021)560-0313
Passa ou Repassa Cidade Alerta (ISh)
(18h)
Aqui Ajjora (I8h30) j

TJ Brasil (I9h30)
CNT Jornal (I9h)
Shurato(Whl5)
j Rede Cidade j• Retratos Com Cio- j
j
Os Casaleiros do : (|9h50)
:
i dovil(l9h45)
:
Zodiíco I Wh45)

efc-lss-lslsrl1*
(20H30)
|
|;ohJ5) | Soxcla (20h40)
-indfcc*-.

21 h

CNT (9)
<" | fHfW
Tel (021)569-0909
542-2132
Tel
1021)
Tel (0211 285-0033
CNT Estado (I8h)
Sailor Moon Melrose Placc 190 Urgente
}
(18HS0)
(IShl5)
! (18hl5)
Samurai Warriors
Sóric (lSh45)

Educativa(2)
Tel (021) 52»?6S7
Anjo de Mim
Sitio do Pica-P*u
(18h20)
Amarelo (l Kh)
Desenhando
(lXh30)
Rede Noticias
(I8h50l
Castelo Rá-Tim- RJ TV <19hl5)
Salsa e Merengue
Bum(l9h)
(I9h30l
Desenhando
(I9h30)

-j-4
t
Vi»er
Viter
de
Raiio
| Super Tela (22h)
Ratio
(22hl0) I
(22hlO)
ii
Gente que Brilha.
Estréia. Hoje: LucéIta Santos (22h50)
Jornal do SBT
(23h50)
44
Í!

(23h50)
•

:
Ncrdade Jornalisti\erdade
Jomalisti- \ Flash (Oh) '
:
co(OhlO)
Momento F.ronômico (Oh-JO)
Home Shopping
<Oh55>
Igreja da Graça no Vamos Falar com
Deustlhl
1-arilhlO)
Clip Go^pel (lh40l
Espaço Renascer
(2h40)

:

:
e
lntoc**eis
Os
; Jò Soares Orne
Meia
(Oh)
(OhlO) :

Cidade Alerta (Oh) tPalatra de Vida
(Üh30) :1
:i

Primeiro Mundo
(IhIO)

Jornal do SBT
(Ihl5)
Programa Jo>ce
Pi^fo*itch (lh4M
Perfil (Ih50l

Jesus S erdade i ^hl
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/ntervalo

inspira
orquestras
, Benjamin Britten, verdadeiro criador da ópera inglesa. foi também um mestij consumado nas composiçòes destinadas a orquestras de câmara. Foi assim
qQc acabou inspirando a
fíj-maçào de uma das melibres orquestras de câmara
de Brasil, a Orquestra Brittem. dirigida pelo maestro

Nelson Gama e composta
de músicos do eixo Rio-Sào
Paulo. Domingo que vem,
às lOh. a Orquestra Britten
se apresenta na Salão Leopoldo Miguez da Escola de
Música da UFRJ (na Rua
do Passeio) com um programa dedicado a Vivaldi. O
último número será o Concerto em sol menor para dois
violoncelos e orquestra. O
duo Santoro. formado pelos
violoncelistas Paulo e Ricardo, responde pelos solos.
Entrada franca.

VICTOR GIUDICE

Folos

de divulgacio

Poulenc
especial
na

As vezes o compositor
Francis Poulenc entra em recesso, indevidamente, diga-se
de passagem. Mas a série Miguel Proença e convidados,
dentro da Uerj Clássica, não
dorme em serviço. Para comprovar, no próximo dia 16, às
18h, três sonatas de Poulenc
estarão em cartaz no Teatro
Noel Rosa. Uma delas para
oboé e piano, composta em
1956, é dedicada ao compositor Sergci Prokofief. O oboé
fica por conta de Luis Carlos
Justi. Outra sonata privilegia a clarineta de Paulo Sérgio Santos. A terceira peça
dá oportunidade á flauta de
Eduardo Monteiro. Os acompanhamentos ao piano estão
a cargo de Miguel Proença.

^ if9H*' Is

Para amantes de ópera
-O editor de livros Sebastião Lacerda, da Nova Fronteira? foi o escolhido para apresentar a ópera Norma, de
Béllini, próxima atração da temporada do Teatro Municipai. A palestra de Lacerda será no próximo dia 12, às 17h.
Irtfccrições gratuitas no próprio teatro.

''
|

>1

A

Bara união Já tem até data marcada:
amanhã, às 18h, no Salão
efe piano
Leopoldo Miguez. O concerto
faz parte do projeto 0
viola
çom
",Nas
últimas safras da piano na música de câmara.
música erudita é rarissima a O violista Alysio de Mattos,
reunião da viola com o pia- com passagem cm cursos de
no. A Escola de Música da aperfeiçoamento em Paris,
UFRJ (na Rua do Passeio) será acompanhado pela pianista Tamara Ujakova. cm
está prometendo mundos e peças de Bach. Beethoven e
fundos aos interessados nes- Camargo Guarnicri. Entrasa dupla de instrumentos. da franca.
Endereço eletrônico da coluna:
vfiiudiceía montreal.com.br

Pierre

Botúez

no

Uerj

Rio

¦ O soprano Martile
Rowland, que fará a Norma no Teatro Municipal, é
responsável por uma brilhante interpretação da
ária Regnava nel silenzio,
da ópera Lúcia di Lammermoor, de Donizetti. e
não do Macbeth, de Verdi.

No próximo dia 24. em produção do Municipal coni a Antares. o
compositor e maestro Pierre Boulez (acima), emblema da arte musical
contemporânea, estará no teatro carioca dirigindo o Ensenible Intercontemporain. Boulez declarou à revista Viva Música! de outubro que
a melhor solução para os teatros de ópera seria a explosão. Em tempo:
Boulez acaba de reger a produção da ópera Moisés I Aarào em Salzburgo. Áustria. O principal solista de Boulez é o pianista Dimitri Vassilakis, 29 anos.

Música

como esta coluna anunciou semana passada, numa falha imperdoável. O
argentino Hugo de Ana
está dirigindo Norma com
todos os fogos acesos.
¦ Amanhã, às 21 h, no
Espaço Cultural Sérgio
Porto, haverá um concerto

TOURO* 21/4 a 20/5
Quadro de vantagens
materiais relacionadas a negócios Satis- WT^
façào forte que no entanlo. deve ser controlada no trato pessoal Seia realista. Realização
de aspirações Amor posicionado para a realização de deseios

—
GÊMEOS* 21/5a 20/6
O seu entendimento
/7O
//
V
dos fatos será forte- J£
^
^
/i
menle ampliado nesta \MM
os seus sentiqoe
quinta-feira, um dia em qfetodos
dos estarão alertas e posicionados cm seu benelicio. Atiludes acertadas em relação aos mais
íntimos

CÂNCER* 21/6a20/7
Vivência profissional e
financeira muito bem
disposta. Quadro que.
apesar de certa tendência ao isolamento, o fará
merecedor de atenções. Uma pessoa do sexo
oposto despertará forte atenção. Dificuldades
superadas.

LEÃO* 21/7 a 20/8
Quadro que mostra kvantagens prolissioM§
nais. Dia de estabilidade no qual se materializam benellcios com a
participação de amigos. Ganhos novos podem
ser obtidos por atitudes passadas No amor o
quadro não é muito favorável

VIRGEM* 21/8 a 20/9
Um momento muito positivo de realização
pessoal e profissional o
estará motivando nesta quinta-leira. Formação
de conceitos que podem levá-lo a alterar velhos
planos Satislaçâo torte proporcionada por pessoa jovem

LIBRA* 21/9 a 20/10
Quadro lavorâvel. gerado pelo trânsito da
Lua que entra em seu
signo hoje às 22h01, e lhe dará uma excelente
oportunidade de crescimento profissional que
virá a ter reflexos sensiveis em sua vida futura
mais imediata

ESCORPIÃO* 21/10a20/11
Persistem os fatores
condicionantes do afioramento de dons misticos e religiosos Em relaçao aos seus interesses
materiais, você deve procurar atitudos de maior
conciliação com os que lhe sâo próximos, controlando seu humor

SAGITÁRIO* 21/11 a 20/12
Mercúrio, bem posicionado, gera a seu favor
afé seu posicionamento
adro ondu prevalecen
definitivo amanhã, um quadro
prevalecem
vantagens no trato com o comércio e assuntos
bdhcários Delas poderão advir novos conceitos
dt) vida e alguma mudança.

CAPRICÓRNIO* 21/12 a 20/1
Você será beneficiado ,
j
por pensamento e esforços voltados para o »
conforto pessoal e sua saúde, durante esta qulnta-feira. Assim, o dia terá nessas duas casas o
seu maior destaque Motivos de realização intenor em quadro excelente para o amor.

AQUÁRIO* 21/1 a20/2.
Você. aquariano. estará hoje atravessando l/*!
um período de predo- n l
minãncia de impressões novas na condução de
suas decisões Ganhos valorizados e ampliados
em negócios do comércio. Vivência afotiva muito
bem disposta. Acontecimentos imprevistos

PEIXES* 21/2 a 20/3 __
Posicionamento astro- K?*
lógico benéfico e que
realça seu equilíbrio,
especialmente em situações que exijam decisóes rápidas Você se verA diante de novos
rumos de Interesse pessoal. Em família e no
amor você deve procurar maior diálogo.
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comemorativo do lançamento dos CDs de música
eletroacústica do selo promovido pela RioArte. En-!
trada franca.
¦ É sucesso absoluto a.
série Canto do mundo, às'.
terças-feiras, no CCBB, às
I2h30e I8h30.
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CD:

O primeiro CD do conjunto Música Antiga da,
UFF (acima) Lope de Vega (poesias cantadas) será
lançado no próximo dia 13, às lOh, no Cine Artc^
UFF (Rua Miguel de Frias, 9. Icaraí, Niterói). Ò.
CD apresenta músicas espanholas dos séculos 16 e,
17 compostas para as peças teatrais do espanhol,
Lope de Vega. O concerto de lançamento faz parte :
da série Música aos domingos, que acontece com'.
entrada franca.

Aries* 21/3320/4
Há boa Influência em
seu signo e isso lhe dá
vantagens Momento
especial em que os fafos estarão acontecendo
independentemente de sua vontade. O amor ainda ê debilitado o quadro de influências que moldam seu comportamento ao longo do dia

MIGUEL PAIVA

em

CRUZADAS
I
¦
~T
Cario» da Silva
Mu Klim

HORÓSCOPO
I
I

GATÃO DE MEIA-IDADE

antiga

I

U-n

rrr

HORIZONTAIS — 1 — abertura da cavidade
abdominal, operação cirúrgica, que— consiste em
incisar a parede abdominal; 11
prestar demonstração ou prova de respeito e veneração a.
12 — símbolo do elemento metálico de número
atômico 13 e peso atômico 26,98. branco azulado,
maleável. extremamente leve e resistente á oxidação, sendo o mais abundante dos metais, mas
ocorrendo na natureza somente em combinação.
13 — designativo de estopa de melhor qualidade,
cujas estrigas terminam em bico ou ponta aguda;
facilidade de ficar aprovado sem saber nada.
qualquer coisa de que se tiveram bons proveitos;
14 — símbolo da unidade de medida de intensidade de campo magnético, no sistema c g s. eletromagnético, igual ao quociente de 1.000 por 4 pi
ampére-espira por metro, ou a um gMwrt por
centímetro; 15 — designação comum a diversas
substâncias orgânicas, não relacionadas entre si.
presentes em quantidades pequenas em muitos
tipos de alimentos, o que desempenham importante papel em vários processos metabólicos.
podendo ser hidrossoluveis ou lipossolúveis; cada um dos compostos orgânicos do reino animal
e vegetal, que atuam em pequeníssimas quantidades. favorecendo o metabolismo, servindo de
base para os mais importantes fermentos, intluindo sobre os hormônios etc., cuja quantidade de'
dia. é
que necessita o homem e os animais, porcom
os
de poucos miligramas que se ingerem
alimentos ou se obrendo de outros compostos
—
do
antiga moeda divisionária
ingeridos; 16
SiSo, equivalente a 1/64 do tical; 17 — maltrapi-j
esburacada; destroçado,»
a
roupa
lho, que tem
destruído; 18 — elemento de composição usado
indicar aT|
em química, prefixado ou sufixado, para
o parceipresença de amônia ou amoníaco; 19 —voltarete),
ro que não compra cartas (no jogo do
20 — elemento de composição: vta, «âmbito; 21
— meio-quadratim, no sistema anglo-americano*»
23 — prefixo que, anteposto ao nome de uma^ç
unidade elétrica prática, forma o nome da unidade correspondente no sistema c g s. eletrostático;
24 — bebida refrigerante, feita com arroz ralado
cozido, açúcar e sumo de limào. também preparado com tubá. encontradiço em Pernambuco
muito
(quibembé), em São Paulo (caramburu). bebida
parecido com o mocororô. do Maranhio;
refrigerante, feita no N. com larlnha de arroz ou
milho torrado fermentada com açúcar em potes
d« barro. • na BA e MQ com cascas de abacaxi,
auavizar.
pelo— mesmo pcoceMo; 27 — abrandar,
28 ornato que representa, em relevo, um conou ligeirajunto de pequenos discos achatados
mente àbaulsdos, enfiados como contas de rosário. e gerslmente empregado em molduras
convexss; excresctncls anular, geralmente glarv
dullfera, que ss encontra sobre- o receptáculo.
dentro da flor; 30 — uai; 31 donativo que o
marido fazia à mulher no dia Imediato ao das.»
núpciss, s que consistia ordinariamente numa^J
espécie ds calçados; 32 — muda das sves.
vamCAM — 1 — tosco, grosseiro, achamboado; 2 — pederneira desbastada muito grosseira e
irregularmente em forma de cunha, que se supõe
trabalhado intencioter sido o primeiro utensílio
nalmente pelo homem; 3 — símbolo da unidade
de (luxo luminoso igual ao (luxo luminoso emitido,
no interior de um ângulo sólido de um esferorradisno. por uma fonte pontual—de intensidade invaárvore grande, da
riàvel de uma candeia; 4
lamllia das leguminosas; copalbarana; 5 — que —é
de todos os modos; 6—— silencioso, calado; 7 —
no meu interesse; 9
(ant.) neste ano; 8
medida
noviça de um candomblé; 10 — técnica de —
de densidade por meio de areômetro; 18 ana—
biológico e culturalmente homojSa; 21 grupo
22 — divindade inspiradora da poesia; 233
géneo;
— próprios das pessoas de quem se fala; 25 —
símbolo real desde —a alta antigüidade; emblema
raiz grega que sugere a
da iluminação; 26
kléia de jm** 29—força que se supõe difundirse por toda a natureza, produzindo os fenômenos
do magnetismo, hipnotismo. mesmerismo.
DAMIAMI — AmW
L
¦ma *e W ALTON I UIB
SOLUÇO» DO NÚMSRO ANTSRKMt
HORIZONTAIS — chofar. ita. aaru. iacas. tu. rb.
boro; arataca: ar. similitude; trovador; roda; er.
ode; adotar; foco. edema, eroso; eros.
VERTICAIS — catastrofe; hautir. or; furtivo, ri.
ico; (arad; asores; abato, balada; amoreco. ctdade; ureter, ramo; dor; ode. ras. os.
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CLASSIFICADOS
Perfeito
Perfeito

para

Prefeitos

para Vereadores

VOTO- Vendo voto para
o segundo turno, motivo
desgosto. Aceito ticket
refeição, vale- transporte
ou figurinha da Copa de
94. Tel- (Não funciona)

TIME DE FUTEBOL- Motivo, mudança de atividade . Acompanha coleção
de fracassos e galeria de
torcedores ilustres. Tratar
nas Laranjeiras.

ÓRGÃO PÚBLICO- Inutilizado por excesso de
prevaricação e mau uso
da coisa pública, vendo
símbolo fálico com vasta
conhecido
experiência,
como a alegria das damas da noite. Não serve
pra nada, mas tem história. Rua Alice ,3242

CANDIDATOS- Ponta de
estoque.Temos para todos os tipos e partidos.
ocasião.
de
Preços
Grande queima. Servem
para enfeitar jardins e
animar festinhas de criança. Procurar no TRE
da sua cidade.
DE
CASALTROCA
Troca-se casal de periquitos belgas em fase de
reprodução por casal de
micos- leão em fase de
extinção. Zôo do Rio, na

SEXY-PHONE- Vende-se
formas
com
telefone
eróticas. Adaptam-se às
suas necessidades e são
perfeitos porque não faIam. Telerj sex-shop.

gerência.

SEGUNDO

Agora que os candidatos à Prefeitura do Rio iniciam a excitante disputa do segundo
turno das eleições, todos querem o apoio da esquerda. Mas, como as eleições mesmo
mostraram, a esquerda hoje não é mais a mesma. Para ajudar os leitores aí vai um
quadro comparativo da esquerda ontem e hoje.
ESQUERDA ONTEM

ESQUERDA HOJE

Gostar de filme russo
Comer no Cervantes
Usar poncho e conga
Citar AKhusser
Ler livros da Zahar
Ser flamengo
Ir a Cuba
Não assistir a TV
Andar de bonde
Estudar no Fundão
Ser antMacerdista
Puxar fumo
Ouvir Mercedes Soza
Fazer passeata

Gostar de Tieta
Comer no Antiquariu's
Usar Dolce e Gabbana
Citar Sérgio Motta
Ler livros de gastronomia
Ser flamengo
Ir à Disney
Fazer TV
Viajar de primeira
Estudar na Sorbonne
Ser lacerdista
Ser não-fumante
Ouvir CD num Meroodos
Fazer cooper

| J ¦
I ¦¦ B
SERIA

>fU

TURNO

¦¦

SE

NÃO

Gaspar

Indigna Ido Ficco
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H I I _ 1 I I I V M W
TRÁGICO
FOSSE
CÔMICO
DIREÇÃO: LUIZ ARTHUR NUNES
/W\

Outra«<•
U •

Marininha Alves Antares, eleitora militante, acha que o segundo turno no Rio ficaria muito
mais excitante se fosse disputado
entre um surfista lindo, loiro oxigenado. de olhos azuis, representante da rapei:e, e um daqueles
sambistas partideiros. elegante de
sapato branco e sorriso interminável. A cara do Rio.
* * *
Colocaram sinais novos na entrada do Rebouças, na Lagoa, para organizar o acesso ao túnel. Só
que, para espanto de Helinho Pereira Sá, os guardas da PM ignoram o sinal da CET e fazem avan(,-ar quem vem da Borges de Medeiros, passando no vermelho. Este hábito carioca de manter sinais úteis acaba institucionalizando o avanço do sinal, inclusive em
sinais úteis. Melhor apagar os que
não servem para obrigar os motoristas, ai sim, com a ajuda dos
PMs, a pararem nos que estão
acesos.
* * *
Marquinhos Paulo, chegando
de Miami, não consegue entender
por que a ciclovia não contorna
toda a margem da Lagoa. Por que
t
tem que desviar ali depois do antigo Tivoli Park e voltar lá depois
do Flamengo? Marcos consegue
>
manter a forma correndo mas não
*
consegue uma resposta à sua pergunta.
I
* * *
,,
Do jeito que as coisas vão. Sergio Motta só sai do governo com
a ajuda daqueles guindastes do
ü
Carvalhão.
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workshop com Fernando Lopes
de 14.10a 18.10às18:30h
oficina de gravura
do museu de arte moderna

Surpresa/
n ^ jfl I .Villi iFk
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csitie.
se
fawibéw
No dia dai crianças, dê chocolates Kopenhagen.
Uma surpresa tão gostosa
quanto a carinba que eles vão fazer.

informações: 210.2188 ramal 231
de 12:00 às18:00h
Este workshop integra a mostra
bienal

no

rio

ao final os trabalhos serão expostos na
Galeria do Bloco Escola do MAM.RJ
museu de arte moderna do rio de janeiro
av infante dom henhque. SS aterro, tel 210 2188 ramal 217
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Perfeito Para Quem Compra. Perfeito Para Quem Venda Ligue e Anuncie 516-5000

CONTRA 0 CRIME

A ARMADO
gPAPAO

I

¦S4ão pode ser vendido separadamente
JORNAL DO BRASIL
Rio de Janeiro — Quinta-feira, 10 de outubro de 1996
Crisauto
A maior em vantagens.
A melhor em negócios.

CERVANTES
RESTAURANTE
O metÂon aatuÍMe4e «b jÇSi».

447-2525
Barra

Os

traços

Às vésperas do Dia da Criança, alunos desenham a

da

fantasia

Barra como um paraíso encantado, mas ameaçado

pelo trânsito e poluição
Sandra de Souza

ADRIANA MOREIRA
Na Barra vista pelas crianças, o sol brilha e sorri, a
praia tem águas limpas e há sempre um shopping por
perto. Aos olhos dos pequenos moradores não escapam, porém, avenidas congestionadas, ônibus lotados
e lagoas poluídas, ameaças ao seu paraíso encantado.
Em homenagem ao Dia da Criança, que será comemorado no sábado, o JB-Barra pediu a alunos dos colégios Veiga de Almeida, Anglo-Americano e Santo
Agostinho que fizessem desenhos sobre o bairro —
alguns também escreveram redações. 0 resultado superou as expectativas. As crianças, de 5 a 11 anos, se
mostraram muito bem informadas e. sobretudo, preocupadas com o futuro do lugar onde vivem.
de síntese infantil, às vezes, surpreende.
0
"Tudopoder
é longe", resumiu Thaiza de Oliveira Ferreira,
de 6 anos, em uma folha de papel na qual, com traços
firmes, reproduziu um engarrafamento no acesso ao
Túnel do Joá. Aluna da Classe de Alfabetizaçào do
Veiga de Almeida, Thaiza tem um forte motivo contra
os engarrafamentos: o pai trabalha no Centro, o que
rouba as horas de convívio com a família.
Prédios — "0 trânsito engarrafado è muito chato.
Fico triste porque o meu pai chega muito tarde em casa
e não posso brincar com ele", explica Thaiza. No
desenho, prédios altos ajudam a compor o cenário.
"São
as lojas onde meu
Não são casas ou shoppings.
pai trabalha. Queria que elas ficassem aqui", explica a
menina, entre a realidade e a fantasia.
"É
A maioria dos desenhos associa a Barra ao lazer.
o que deixa o bairro mais bonito e as pessoas felizes",
argumenta Luiz Motta. de 9 anos, do Veiga de Almeida. Em seu trabalho, um sol sorridente abraça a praia c
"A
Barra não
o céu azul realça a beleza da orla.
combina com chuva, muito menos com céu nublado",
decreta Luiz.
Neste grandeplayground, a praia e o Barrashopping
surgem como as principais referências de diversão. No
calçadão, as crianças passeiam de bicicleta com seus
pais ou brincam na areia, como desenhou Felipe Palermo, aluno do Santo Agostinho. O maior centro de
consumo da América Latina è reproduzido em muitos
trabalhos. No Barrashopping. os baixinhos encontram
os amigos e fazem novas amizades. É um dos pontos
preferidos para lanchar, ir ao cinema ou jogar boliche.
Para outras crianças, o lado esportivo da Barra é mais
forte. Muitos se inspiraram nas manobras dos surfistas
e nas partidas de futevòjei em frente ao Condomínio
Barramares.
Proteção — Grades e guaritas de segurança já
fazem parte de uma espécie de memória coletiva infantil. Izabella Ismerio D'Ávilla, 6 anos, aluna do Veiga,
desenhou uma menina em uma enorme piscina cercada
"condomipor grades. Atrás do desenho, a explicação:
riio". Para a colega Mariana Pizzarro. de 11 anos, as
cercas representam a proteção que a Barra proporciona e, ao mesmo tempo, indicam um isolamento dos
outros bairros. "Seria importante que as crianças conhecessem outros lugares para se relacionarem melhor
com as pessoas", destaca Mariana, que já morou na
Barra e agora vive em Jacarepaguá.
Cenas urbanas e os problemas do bairro não foram
esquecidos. As crianças parecem até gente grande
"O bairro está crescendo muito e
quando reclamam.
precisa ser mais bem cuidado para diminuir a poluição
das lagoas e da praia", cobra Ricardo Gutnit, de 10
anos. Reclamações à parte, para as crianças, o melhor
no próximo sábado parece já estar pronto.
presente
"Viver na Barra
é superlegal. É como um paraíso, a
muito.
Tem o Barrashopping, cinema e
diverte
se
gente
vem. Mesmo assim, não
vezes,
a
saudade
Às
praia.
diz
Juliene
Pinheiro Ferreira,
daqui",
ir
embora
quero
e estuda na
cm
veio
Minas
Gerais,
Juiz
de
Fora,
de
que
4* série do Veiga de Almeida.
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Para Mariana, o retrato da Barra mistura praia limpa, compras em shopping e engarrafamento
"A

Barra é um bairro do Rio
de Janeiro que está crescendo
muito. Tem o Barrashopping,
um shopping de lazer e muito
comércio (é o maior da América
Latina). Tem uma praia limpa.

de ondas mansas e água fria.
Mas, como está neste processo
de crescimento, as águas estão
ficando poluídas e o ar também.
Agora, também, temos engana•
fomentos em frente ao Barra-

shopping, na Avenida Airton Sena. Mesmo assim, eu moro aqui
e amo de coração a Barra."
Mariana Martins. 9 anos. aluna da 3*
sérte do Primeiro grau do Colégio
Veiga de Almeida.

lição

para

gente grande
Para a psicóloga Viviane Antunes, do Colégio Veiga
de Almeida, os desenhos feitos pelos alunos revelam
bastante informação sobre o bairro e preocupação com
"Eles demostraram
o crescimento acelerado.
que conhecem muito bem as características que definem o bairro.
Além disso, dão uma lição nos adultos, pois observam
os problemas e apresentam algumas soluções", disse.
Antes de começar a criar os desenhos, as crianças
foram estimuladas pelos professores do Veiga de Almeida a observar o bairro da cobertura do colégio. Da
imaginação dos alunos surgiram desenhos que mostram
contrastes: dos surfistas na praia aos ônibus lotados,
passando pelos shoppings centers e engarrafamentos na
Avenida das Américas.
Símbolo do modo de vida na Barra, os condomínios
foram representados por vários prédios afastados uns
dos outros. Os shoppings também são outro ponto de
"É o local do enconreferência constante nos trabalhos.
tro, o principal centro de lazer das crianças", diz a
supervisora Marta Magalhães.
Se o trânsito caótico e a poluição preocupam as
crianças mais velhas, as menores só querem saber de
diversão. O lazer e a escola são uma constante nos
"É natural
trabalhos do pré-escolar.
que elas façam
desenhos sobre a praia ou montanhas. São lugares que
representam liberdade e descontração", diz Fati Stone,
coordenadora do pré-escolar do Veiga de Almeida.
Na página 4, sugestões de presentes
para o Dia da Criança.
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Izabella. 6. dá sua interpretação da vida etti condomínios, desenhando a menina na piscina cercada por grades Thaiza. 6. se preocupa com os engarrafamentos no acesso ao Túnel do Joá, o que

QUINTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 1996

JORNAL DO BRASIL
BARRA

Arte JB

Divulaacdo
Sernambetiba se transforma
em pista de corrida na terça
Nesta próxima terça-feira, a Avenida Sernambetiba receberá cerca de
1.200 corredores, que disputarão a 5a Corrida Universitária do Rio de
Janeiro. O evento é promovido pela Universidade Estácio de Sá e
homenageará os Dia do Mestre. Serão distribuídos milhares de reais em
prêmios aos primeiros colocados e todos os que completarem a prova
estarão participando do sorteio de um carro /ero quilômetro. A
""
largada será às 20h30. na Praça do Ó. O percurso tem oito
quilômetros, seguindo ao longo da orla ate o posto BR e retornando
ao ponto de partida. As categorias foram divididas em professores,
alunos e público em geral. A equipe campeã receberá o Troféu Zico,
. entregue pelo próprio craque. Ano passado, o troféu foi conquistado
equipe da UFRJ. que é uma das favoritas a subir ao pódio. Além
"" pela
dos universitários, alguns corredores profissionais já confirmaram
presença, com destaque para a maratonista Márcia Narloch, que
~r representou o Brasil na Olimpíada de Atlanta. As inscrições podem ser
"
feitas até sábado nos seguintes locais: Universidade Estácio de Sá,
~
Academia Akxe e Curso de Inglês ELS. Ao pagar a taxa de inscrição de
— -RS 20. o competidor recebe um kit, com camiseta e identificação.
Z$erapis Bey
-ostá à procura
lide artistas
"^Atenção,
artistas de
.. Jacarepaguá. O Espaço Cultural
—Serapis Bey está com inscrições
—abertas
para o evento Freguesia
'¦"
em Foco, que será realizado no
i" dia 27, no Bosque da Freguesia.
~~D
objetivo é reunir músicos,
—artistas plásticos, bailarinos,
~~poetas e artesãos. Inscrições
pelos telefones 342-7868 e
532-0770 (código 4001595). O
Serapis Bey fica na Rua
Ituverava. 845, na Freguesia.

Suassuna será
homenageado
no aniversário
O senador Ney Suassuna terá
uma surpresa cm sua festa de
aniversário, sexta-feira à noite,
no Itanhangá. Depois de apagar
as velinhas dos 55 anos de idade,
será homenageado pelos
emergentes com a bateria da
Acadêmicos do Grande Rio — a
escola da Baixada Fluminense
que adentra os salões luxuosos
dos emergentes da Barra. O
convite pede black-tic, mas tudo
deve acabarem samba.

Subprefeitura dá convite para
a ópera Aida no sambódromo
A Subprefeitura da Barra e Jacarepaguá oferece mais de 3 mil
ingressos gratuitos para a ópera Aida, no Sambódromo. Os
convites — arquibancada — são para as apresentações de amanhã,
ás 21h, e de domingo, ás 20h. Para conseguir os ingressos — dois
por pessoa —, basta ir com a carteira de identidade á subprefeitura,
na Avenida Airton Sena, 2.001 (Tcl.: 3258471), das 8h ás IXh. Para
a apresentação de amanhã, é preciso pegar os ingressos hoje.

Qlnastas se
destacam em
campeonato
A estrela de Tatiana Figueiredo
brilhou na Copa A.A.B.B de
Niterói, dia 28 de setembro.
Competindo com equipes de todo
o Brasil, com mais Je 300
participantes, as atletas do

Núcleo de Ginástica Olímpica
Tatiana Figueiredo conquistaram
dois primeiros lugares. Na
categoria infantil (10 a 12 anos),
venceu Flávia Simões; e na adulta
(15 anos em diante), o primeiro
lupar foi de Cristiana Talarico. O
sonho da professora agora é levar
suas estrelas para a olimpíada de
Sidnei, no ano 2000.
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Canjas

e

noitadas

blues
da

nas

Ritmo

Todos os caminhos levam á Ritmo esta semana. Além da
presença da elogiada banda de blues Big Allanbik (foto),
a boate de São Conrado receberá os ferissimas do jazz
brasileiro e internacional do Free Jazz, cm canjas
imperdiveis. Assim como no ano passado, músicos
consagrados do mundo todo acabam a noite na Ritmo, se
divertindo e dando um show á parte para o público. A
Big Allanbik toca de hoje a sábado, com um show de
covers do mais puro blues. Hoje. o show começa ás 22h. e
amanhã e sábado, ás 22h30. Ingressos a RS 15 (hoje) e RS
20 (amanhã e sábado). Já as canjas começam a partir da
meia-noite, de sexta a domingo, a RS 20. A consumação
fica em RS 6. A Ritmo fica na Estrada do Joá. 256.
Sinalização é modificada
na Avenida das Américas
As obras para instalar o novo sistema de sinalização na
Avenida das Américas, no trecho entre o Bosque da
Barra e o Barra Mall, já começaram. O trabalho está a
cargo da empresa Chison e, segundo a Subprefeitura da
Barra e Jacarepaguá. deve ser concluído cm dezembro.
No trecho de três quilômetros, três cruzamentos passarão
por obras c receberão sinalização semelhante á
empregada nas Américas após a duplicação das pistas. O
trabalho vai consumir RS 350 mil.
Orquestra Filarmônica
interpreta Mozart e Weber
Depois de agüentar a maratona do Dia da Criança, os
pais terão uma recompensa para descansar a cabeça. No
domingo, a Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro,
sob a regência do maestro Florentino Dias, se
apresentará no Barrashopping. O programa inclui ,4.v
bodas de figuro, de Mozart; Reflexões sinfônicas, de
Weber e O conde de Luxemburgo, de Lehar. A
apresentação é ás 17h. na Praça de Eventos do shopping.

Muitas

vezes

Bombeiros
Emergências médicas
—431-3390
431-3390 Salvamar
Salvamar — 493-0340
493-0340 |
Hospital Riomar —
Lourengo Subprefeitura
Hospital Municipal Lourenço
Subprefeitura da Barra
Barra ft
—431-1244
325-8471
1
431-1244
Jorge —
325-8471
359j^xjs
.J
Jacarepagua — 359PAM Jacarepaguá
Táxis
2077
Coopabarra - 325-4637
325-4637
§
r?7'
/- i
i- Coopabarra
— „,
Fontes
Hospital i Cardoso
. ,.,
f|
Chaveiro 24h
24h
||
392-3255
39"1-3155 ChaveiroMário 325-7202
3-5-7202
||
odontologica Mario
Emergência
Emergencia odontológica
Cedae
—
325325Cedae
y
Clinica Dental Center
Água — 325-2088
325-2088 g
1681
1681
Agua
Instituto Félix
Felix Pacheco
Pacheco ||
24h
Institute
Farmácia
Farmacia 24h
439-2000
Ville
Center)
439-2000
||
Farma
(Golden Center)
-494-2020
— 494-2020 Defesa
Defesa do Consumidor
Consumidor if
—439-1122
J
439-1122
Barramares —
325-5522325-5522
Polícia
Policia
Correios
||
Correios
16a DP (Barra)-493-0542
325-3851
32* DP (Jacarepaguá) — 392- Teleij
1102
325-5540

Athaydeviile
ganha nova
rede de água
O precário abastecimento de
água, durante o verão, nos
condomínios da região de
Athaydeviile poderá ser
resolvido. O presidente da
Cedac, Maurício Nolasco,
deverá ir amanhã á sede da
Câmara Comunitária da Barra
para autorizar as obras de uma
nova rede que beneficiará 11
condomínios da região. O
material, orçado em R$ 96 mil,
foi comprado pelos moradores.
Fashion Mall
tem festival de
gastronomia
Comida, comida e mais comida.
Os gulosos de plantão vão
adorar a programação do
shopping Fashion Mall. em São
Conrado. fc o Festival
Internacional de Gastronomia, de
14 a 18 de outubro, que reunirá
12 citeis da co/inha
internacional. Além de preparar
pratos exclusivos, eles vão dar
palestras e aulas práticas. Na
segunda, será a vez das
argentinas Magali Costa e
Gianni Furbini oferecerem o
primeiro jantar. O shopping
também exibirá filmes sobre
gastronomia, como Banquete de
Casamento. Preços e horários,
pelo telefone 322-0737.

\
Barra Poinl
"Gostaria de saber
porque o
Shopping Barra Point está sendo
construído à beira da Lagoa de
Marapetidi, enquanto uma casa a
cem metros dali teve a piscina
demolida pela Superintendência
Estadual de Rios e Lagoas (Seria)
por estar situada a 10 metros da
margem da lagoa. Isso exemplifica o uso de dois pesos e duas
medidas em quase todas as ações
do poder público."
Luis Gáudio Fernandes Lourenço
Gomes, morador da Barra.
Rssposta: O diretor de apoio
técnico da Seria. Cláudio Gosling,
informou que a empresa fez um
projeto para construção do shopping, que obedece a faixa de proteção de 25 metros da margem da
lagoa. Quanto á piscina demolida,
a assessoria de imprensa da Seria
informou que desconhece o assunto.

Pedintes
"Ê cada vez
maior o número
de pessoas pedindo esmola ou
vendendo produtos nos sinais da
Avenida das Américas. Sem entrar no mérito da questão social,
essas pessoas representam um dupio risco, ao ficarem no meio da
rua, em vias de alta velocidade. O
problema é que estas pessoas podem ser atropeladas ou causar um
acidente, já que os motoristas se
vêem surpreendidos e desviam o
carro subitamente."
Xênia Pegorim, moradora do Itanhangá.
Resposta: O subprefeito da
Barra e Jacarepaguá. Luiz Antònio Guaraná, informou que faz
uma operação duas vezes por dia
para apreensão das mercadorias e
retirada de crianças dos sinais. Segundo ele, isso só vai acabar o dia
que as pessoas pararem de dar
dinheiro.

As cartas devem ser enviadas para a Redação do JB- Barra, na Avenida
Brasil, 500/6" andar, CEP 20.949.900. Fax: 585-4428/580-1091. O endereço na Internet é: http://www.jb.com.br

Bethânia

Arquivo 31/1/85
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Arquivo 14/3/66
VLADIMIR PLATONOW
O que escrever de Maria Bethânia que
ainda não tenha sido escrito? Afinal, desde
1965, quando apareceu no show Opinião, a
baiana de Santo Amaro da Purificação, filha
de Dona Cano e irmã de Caetano, não sai
das páginas dos jornais. O show que ela faz a
partir de hoje no Metropolitan comemora os
seus 50 anos. meio século de vida. marcados
pelo sucesso indiscutível. Uma consagração
que pode ser medida na vendagem de cada
um de seus discos, nas resenhas dos críticos e
nos auditórios sempre lotados.
Mas o que faz brilhar a carreira de Bethânia? Sua voz grave, macia e às vezes contundente? O repertório, escolhido a dedo por
ela? Seu desempenho no palco? A resposta é
tudo isso e algo mais. Quem a conhece de
perto sabe: Bethânia tem um carisma que
cativa na hora. Apesar do sucesso de alguém
que è reconhecido em qualquer canto do
Brasil e em outros países, ela mantém uma
simplicidade típica de moça do interior. Do
tipo que está sempre de vestido, calçando
sandálias de couro, com uma certa timidez
no olhar.
No show. que vai de hoje a domingo e
retorna na semana que vem, nos mesmos
dias, Bethânia canta músicas de seu novo
disco Âmbar mas também interpreta sucessos que marcaram a sua carreira. Fazem
parte do novo trabalho compositores como
Adriana Calcanhoto, Carlinhos Brown, Ar-

naldo Antunes e Chico César. Para homenagear a Bahia, ela e o diretor Fauzi Arap,
responsável pela maioria de seus shows, cscolheram algumas pérolas do cancioneiro
nordestino.
Bethânia subiu ao palco pela primeira vez
em 1963, quando participou da peça Boca de
Ouro, de Nélson Rodrigues. Mas o seu primeiro sucesso aconteceu só em 1965, com a
música forcará; de João do Vale, no show
Opinião, cm que substituiu Nara Leão.
Dai em diante, foram 32 discos, todos
sucessos de vendagem. Seus shows, de simpies violão e microfone nos anos 70, se
transformaram em megaproduções ao longo
da década de 80. quando Bethânia deixou de
ser apenas cult para conquistar, definitivamente, os fãs brasileiros.
E para lembrar a Maria Bethânia da
Tropicália, que incendiava os palcos com
irreverência e modernismo, a cantora vai
recitar, entre uma música e outra, poemas de
Fernando Pessoa. Mas inovação mesmo deve ficar por conta de seu novo visual, só que
isso ainda é segredo. Quem for ao Metropolitan vai conferir.
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Mana Bethânia — SO anos. Metropolitan (Avenida
Aírton Sena. no shopping Via Parque) Hoje (21h30).
amanhà e sábado (22h30) e domingo (20h30) Ingressos de R$ 25 a RS 70. Na semana que vem. o show
continua, com os mesmos horários e preços. Informaçôes 385-0515

Arquivo 27/7/71
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No show que faz a partir de hoje, no Metropolitan, Bethânia contemora os seus 50 anos canto
músicas de seu novo disco e lembrando sucessos que marcaram as várias fases de sua carreira
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Começa

temporário

emprego

a
procura

¦ Lojas abrem inscrições para aumentar
; quadros durante as vendas de fim de ano
selecionados para o Natal de 95,
ALUIZIO FREIRE
mas garantiram a contratação
Todo fim de ano é aquele corcom um bom desempenho.
re-còrre. Os candidatos a empreSegundo Ana Paula, durante o
gos temporários saem em busca
de uma vaga nas lojas dos shopperíodo de festas, quando o can—
didato é muito cobrado, devido
empregadores
principais
pings
ao movimento na loja, ele é subnesse período, devido à proximi"Quem
metido a um grande teste.
dade do Natal. O processo de seconsegue superar essa pressão já
leçâo se repete na maioria das
conquista a confiança e a simpatia
lojas: exige-se dinamismo, Segundos colegas como profissional",
do grau completo, boa apresentaavalia. A analista de Recursos
çâo e alguma identificação com o
Humanos da Sapasso, Simone
produto vendido. Não é difícil deconcorda que, no fim de
Souza,
de
roupas para
duzir: nas lojas
o movimento no setor
cresce
ano,
clientes
costuos
próprios
jovens,
de vestuário e calçados. Embora
mam preencher esses requisitos.
não divulgue os ganhos mensais e
Na Barra, as maiores oportunidanem o número de vagas disponides estão no Barrashopping, onde
veis, ela antecipa que a empresa já
as lojas já estão cadastrando canesta recrutando os candidatos a
didatos a vendedor, segurança,
vendedor, caixa, atendente de crecaixa e fiscal.
diário, empacotadora e auxiliar
A remuneração é melhor pafc
de serviços gerais.
os vendedores, que são comissionados e podem ganhar acima de
Chamada — Existem empreRS 1 mil por mês. Em relação aos
sas que mantêm inscrições abertas
seguranças, caixas e fiscais, os sadurante todo o ano. É o caso das
lários são fixos e as lojas preferem
lojas de roupas femininas e masnão divulgar os valores. As lojas
culinas Philippe Martin. Os canCantão e Redley da Barra oferedidatos devem se dirigir ao escricem, juntas, um total de 20 vagas
tório da administração central, na
Rua da Quitanda. 50, loja A, no
para as funções de"Aestoquista. fis"Estamos recrutando
maioria de
cal e vendedor.
Centro.
nosso quadro funcional é formacandidatos para as vagas de venda por pessoas que começam a
dedor, caixa, estoquista e fiscal.
trabalhar por um período e depois
Até o final de outubro, começarese entusiasmam com o trabalho.
mos a chamar os selecionados",
Sempre existe a chance de contrainforma a coordenadora de treitaçào e, depois, fazer carreira",
namento e seleção. Denise Torres
afirma Eduardo Monteiro, gerenBorgiani. Os vendedores recebem
te de Recursos Humanos da Recomissão de 4% a 5% sobre as
dley. uma rede de lojas de roupas
vendas, enquanto as outras fune material esportivo.
ções correspondem a salários cm
torno de RS 400.
Promoção — A gerente da
Ana
Redley no Barrashopping,
Os interessados em uma vaga
Paula Oliveira Xavier, 28 anos, há
de auxiliar de caixa, segurança,
seis anos na casa, comprova a
boy. fiscal ou vendedora da Shop
teoria. Ela começou na loja como
126 podem preencher a ficha cm
vendedora c há quatro anos foi
qualquer loja da rede de roupas
femininas. Os vendedores comepromovida. Ana Paula trancou a
matricula na faculdade de Pedarecebendo comissões de 4%
çarn
"A
sobre as vendas, mas o valor sobe
gogia. mas não se arrepende.
empresa oferece oportunidades
4.5%, depois da efetivação.
para
"Fazemos
em todas as áreas. Mas a função
uma avaliação do perde vendedor é a que expõe mais o
fil do candidato, pois há casos cm
candidato. Se ele for bom, será
que a pessoa se inscreve para um
aproveitado", ensina. Ana Paula
cargo, mas pode ser aproveitada
cita como exemplos os vendedocm uma função melhor", diz a
res Carlos Frederico Soares. 23
analista de Recursos Humanos
anos, Marcelo Messias. 24, e CarOs
três
Hêlida Silveira.
foram
los Eduardo, de 23.
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Converse com os colegas de faculdade ou de cursinhos para ficar a par de
inscrições. Nos passeios pelos shoppings, pergunte aos vendedores ou gerentes das lojas se há vagas.
Durante a entrevista, demonstre segurança e fale com naturalidade dos
sucessos e fracassos de suas experiéncias anteriores. Segundo os analistas de
Recursos Humanos, a indecisão ou in-

DICAS PARA SER APROVADO
Algumas lojas mantêm inscrições
formações que possam ser negadas em
empregos anteriores desqualificam os abertas durante todo o ano. Procure se
informar e tente se inscrever na primeicandidatos logo de primeira.
Seja objetivo nas respostas. Isso ra oportunidade.
também vale para quando preencher a 1 Não se intimide com os testes. Mas
saiba que, com este primeiro contato,
ficha de inscrição. Nada de rodeios.
se
os analistas de RH estão tentando dessalarial,
a
mencione
Só
pretensão
vendar sua personalidade em função do
isto for pedido no formulário.
Leve sempre uma foto 3x4. É essen- perfil do emprego.
Quando marcar a entrevista, não se
ciai para fazer a inscrição.

atrase. Pontualidade é fundamental.
¦ Atraia a atenção do entrevistador
com perguntas inteligentes sobre a-empresa. Portanto, procure se informar
sobre a empresa antes da entrevista.
Mas nada de se exibir. Fale com segurança e olhando nos olhos das pessoas.
Fonte: Recursos Humanos da Redley/Cantão. Sapasso. Philippe Martin e Shop 126.

ONDE TENTAR UMA VAGA
Cantâo/R*dl*y
As lojas do Barrashopping já estão fa/endo o cadastro dos candidatos a vendedores, caixas, fiscais! estoquistas c auxiliares. Para os fiscais de loja. exige-se
Primeiro grau completo, enquanto os
candidatos a vendedores e caixas devem
ter o Segundo grau. Os vendedores devem ter de 18 a 24 anos. A ficha pode ser
feita apenas com um retrato 3x4. As
comissões para os vendedores variam de

3% a 3.5%.
PhiUpp* Martin
As inscrições ficam abertas durante todo
o ano. mas as convocações começam cm
outubro. O cadastro deve ser feito no
escritório da rede, na Rua da Quitanda.
50. loja A, Centro. Há vagas para vendedor, caixa, estoquista e fiscal. Os vendedores recebem comissão de 4% a 5%. A
remuneração minima para os outros cargos è de RS 400.

Shop 120
Para se candidatar a uma vaga de vendedora, auxiliar de caixa, segurança, boy c
fiscal, só e preciso levar uma foto 3x4 a
qualquer loja da rede. Para algumas funções. são necessárias experiências anteriores. O salário ê a combinar, exceto
para os vendedores, que recebem comissões de 4% a 4,5%. O perfil desejado è de
pessoas jovens, dinâmicas e com boa
fluência verbal.

Bipniio
Aceita inscrições para vendedores, caixa,
atendente de crediário, empacotadora e
auxiliar de serviços gerais. Basta levar um
retrato 3x4 c preencher uma ficha. Pr i
vendedores, exige-se o Segundo grau experiência em varejo.
Obs Todas as empresas citadas tém lojas
no Barrashopping
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Atletas dos 5 aos

78 anos competem
no Nova Ipanema
ADRIANA MOREIRA
T T m sai correndo pelo campo
U em busca do gol. O outro
não tem o mesmo fôlego, mas
impressiona pelas jogadas habilidosas. A agilidade do pequeno
jogador de futebol João Pedro
Fonseca, S anos, é tão marcante
quanto a disposição de Janusz
Kowaltowski, um simpático veIhinho polonês que adora jogar
bocha e biriba. Os dois prometem
ser alvo das atenções das Olimpiadas Internas do Condomínio

Nova Ipanema, que começam
neste sábado. Aos 78 anos, Janusz
é um dos atletas mais velhos dos
jogos, enquanto João Pedro é o
caçula entre os 500 moradores
que disputam o torneio.
Apesar da diferença de idade,
os dois são a prova de que o
esporte pode ser definido como a
arte que associa agilidade e expe"Adoro correr em campo
riência.
para fazer um gol", conta João
Pedro, ansioso pela estréia de sua
"O melhor de um
equipe.
jogo è
vencer o adversário com inteligência e de uma maneira limpa", defende Janusz, economista aposentado e ex-combatente da 2' Guerra Mundial, que se dedica a ani-

madas partidas de bocha e biriba,
no bochòdromo do condomínio.
O sorriso encabulado do menino João Pedro revela sua timidez.
"Mas
quando entra em campo,
ele faz a festa", entrega a mãe
Maitê Quartucci, torcedora-coruja do filho. João Pedro jâ garantiu
a vaga de atacante no time e promete fazer boas jogadas para vencer os zagueiros adversários, que
assim como ele, ensaiam os primeiros dribles no futebol.
Gols. carrinhos e bicicletas não
fazem mais parte do universo esportivo de Janusz Kowaltowski.
"Quando era mais
jovem, adorava jogar futebol e não perdia uma
partida de vôlei e de basquete".

lembra. Hoje, o polonês prefere se
dedicar a jogos mais leves, como a
bocha e o biriba. E mesmo assim,
cie mostra que ainda tem fôlego
"Todas as
dos atletas mais jovens.
manhãs, caminho cerca de quatro
quilômetros e meio pelo condominio", diz.
Para o polonês, a bocha é sinô"Ê um
nimo de lazer.
jogo divertido. O jogador deve ter olho de
águia, calma e paciência para
conquistar mais pontos", diz. No
biriba, o polonês è campeão:
consquistou o primeiro lugar na
última Olimpíada do Nova Ipanema. "Tem que ter memória",
diz Janusz, com experiência que
vale ouro.

—«
Telhas Coloniais de ltú
Tijolo 20 X 20 e 20 X 30
Scmi-refratários e refratários
Tijolos 04 faces e vazados
Blocos de concretos
Lajotão Colonial
Rezina e arame de cobre
Telhas esmaltadas

W
Estrada dos Bandeirantes, 4666
Curicica - Jacarepaguá - RJ

Tel/fax 342-2689
342-6239
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brinquedos
Dos nacionais aos importados, opções
não faltam para conquistar os baixinhos
Artimanhas do Fashion Mall ofereALUIZIO FREIRE
ce uma colorida agenda eletrônica,
Com as sedutoras ofertas na tevendida a R$ 59.80. Em outra loja
levisão, as vitrines enfeitadas de
do shopping, a Mr. Kid, o urso Mel
brinquedos e os artigos importados
(importado) custa RS 62.40. ennos shoppings, sobram poucos arquanto o talher (garfo e colher) da
gumentos para os pais tentarem
boneca Barbie sai por RS 12,50. O
dissuadir os filhos a deixar aquele
Barrashopping também aposta nos
brinquedo para depois. Nào tem
consumidores. Desde um
pequenos
jeito. No dia 12 de outubro, quankit de beleza, a R$ 5.60 (pente,
do comemora-se o Dia da Criança,
bobs, batom, prendedores e estojo),
sào elas quem mandam. Além dos
até um perfume Baby Blue Jeans.
presentes, a garotada também quer
de Gianni Versace, a RS 45, é possipasseios e programas especiais no
vel levantar o astral da garotada.
fim de semana. É melhor ceder e
Carrefour — Mas quem jogou
aproveitar as dicas. As lojas do
pesado mesmo foi o Carrefour. que
Barrashopping. Sào Conrado Fasmontou uma exposição de brinquehion Mall c Via Parque entram na
dos espalhada por mais de 300 me"Com
festa com muitas promoções. Ê só
esse intros de prateleiras.
seguir o roteiro dos baixinhos.
vestimento em brinquedos nucioTcatrinho — O Viu Parque
nais e importados, esperamos aupreparou uma semana especial para
mentar nossas vendas em até 50%
o Dia da Criança. A programação é
nesse setor", diz o diretor da loja!
extensa e cheia de atrações, como Ornar Ferreira da Silva. São mais
tcatrinho de fantoche, show de má- de 1.500 tipos de brinquedos. A
gicos. oficina de arte e maquiagem,
maioria — 801 o das ofertas — foi
competição olímpica e muita aniimportada da China. Taiwan e
mação. Acompanhadas de recreaFrança,
dores, as crianças poderão particíSegundo Ornar, o fato de o uriipar de di\ersos jogos. Em uma arca
po abrir uma média de cinco lojas
do shopping foi montado um palco por ano garante ao Carrefour
para brincadeiras teatrais, Entre maior poder de negociação com os
elas. disputas de arremesso de bola,
fornecedores. A outra vantagem
dança de corda, embaixadinha, jo- conquistada pelo hipermercado é
gos de argolas e batata quente. As ter comprado os produtos antes do
atividades começam sempre a par- aumento da alíquota de importação
tir das 15 horas.
de brinquedos de 20% para 70%.
Mas são as ofertas dos brinque- Embora a criançada não vá se imdos que prometem garantir a ale- portar com isso. o argumento servç
gria da garotada. A loja Artes e de consolo para os pais.
¦

O PREÇO PA BRINCADEIRA
Barrashopping
Mesbla
Tel: 325-1333
Meleca* do Tiririca: RS 5,50
Boneca Highlander: RS 15.90
Carrinhos surtidos: RS 8.50
BarlcvN
Tel: 431-9317
Boneca Barbie Riviera: RS 18.90
Jogo Detetive Estrela: RS 22.60
Bolsinhada Minie: RS 29.10
Kit Beleza: RS 5.60
Carrousscl
Tel: 325-5296
Casinha miniatura Ted Home:
RS 12
Máscara Power Rangers com arma: RS 6
Caixa registradora: RS 6
Pat e Bru
Tel: 431-9055
Boneco Pjü-Piu: RS 14
Boneco Frajola: RS 15
Urso de pelúcia: RS 18
Coelho de pelúcia: RS 20
Dedinho do Pé
Colares com pulseiras: RS 5
Tênis Keds: RS 15.90
Bonés: RS 18.90
Lápis de Cor
Bermudas: RS 16.90
Blusas: RS 11.90
Jaquetas: RS 18.90
Camisetas: RS 8.90
Perfumaria Universo
Tel: 326-1369
Perfume Baby Blue Jeans (Gianni
Versace): RS 45
Perfume Baby Rose Jeans (Gianni
Versace): RS 45

N&%f
Vvffl

> iança
Nas lojas dos shoppings ou nos hipermercados, é possível encontrar aipiele presente especial cpie fará a alegria da garotada no Dia da C

Cardápio
Na Semana da Criança, ficar em
casa não é a melhor das opções.
Afinal, existem convites e sugestões
pipocando por toda parte. Só muita
acomodação para manter os baixinhos trancados o dia todo na frente
da TV. Além dos passeios, um lanehe — ou um almoço especial —
sempre cai bem. Os restaurantes da
Barra montaram uma programação
criativa para agradar á garotada.
Nos shoppings. as praças de alimentação foram decoradas com temas infantis.
Hoje. a partir das 15h. no Via

Parque, começam as brincadeiras
organizadas para a criançada. No
programa, tcatrinho musical e muita mágica, com direito a bis na
sexta-feira. No Barrashopping. a
Orquestra Filarmônica do Rio de
Janeiro promete atrair a garotada.
A apresentação será no sábado, ás
17h. na Praça de Eventos da Área
de Expansão. Na Praça Diamante,
Nivel Américas do shopping, o pintor italiano Alessandro Giusberti,
que está apresentando a exposição
A arte do nosso cotidiano, vai promover uma escolinha de arte para
as crianças, entre I5h e I6h.

CESTA DA BARRA'

(Hércules): RS 262.90
Samurai Warners (Bandai): RS 35
Zona Franca
I" piso
Tel: 385-0407
Super Nintendo, com dois controles e a fita Super Mário Ali Star:
RS 399
Super Nintendo, com um controle
e uma fita surpresa: RS 339
Game Boy. da Nintendo: RS 163

Casa & Vídeo
I" piso
Tel: 385-0583
Master System (Tec-Toy): RS
144.90
Mega Prive com dois controles e
um jogo (Tetpoy): RS 339.90
Super Nintendo, com dois controlese urna fita: RS 324.90
hijas Americanas
Roboraiígers com controle remoto: RS I9>)9
Rio Books
Livro infantil O formula de Soire Datne: RS 11.90
(ireen Park
Deo Colônia Giovanna Baby
(170ml): RS 22
Triskalê
jlrdineira unissex. colorida em
sarja, tamanhos de 6 a 12 anos:
RS 15.50
Carrefour
Palhaço Patibum Sideral: 4.20
Boneca Estrela: RS 20.50
Boneca Trancinha Grow:
RS 15 90
Futebol Clube Gulliver: RS 32.90
Tico-Tico Europa Bandeirante:
RS 22.50
Fashion Mall
Trem Bala (importado): RS 31.90
Artes e Artimanhas
Bicicleta Caloi Pro-Free aro 16:
Dragon Fly: RS 31.20
RS 122.90
Agenda eletrônica: RS 59.80
Restaurantes
Lego duplo: RS 56.90
Hotel Inter-Conliiwntal Rio
Kit Guerreiras mágicas: RS 19.90
Av. Prefeito Mendes de Morais.
Mr. Kid
222. São Conrado. Tel: 322-2200
Urso Mel importado (pequeno):
Bufê para o Dia da Criança:
RS 62.40
RS 16 + 10% de taxa de serviço
Talher da Barbie (importado): RS
Sushi Garden
12.50
Fashion Mall. loja 206-C
Boneca Dentita: RS 61.66
Tel: 322-4932
Via Parque
Prato especial: RS 9 (incluído soDumbo
bremesa e brindes)
Io piso
F.ttore
Tel: 385-0327
Av. Armando Lombardi. 800.
Casinha da Mônica: RS 47
Condado de Cascais
Casa de Boneca de madeira, toda
Tel: 493-1548
mobiliada por dentro: RS 114
As crianças terão direito a uma
taça de sorvete.
Circulo
Al Dente Fashion
Io piso
Fashion Mall
Tel: 385-0326
Pratos especiais para o Dia da
Carrinho de controle remoto
Criança com direito a musse de
Buggy (Summit): RS 58.50
chocolate e taças de sorvete.
Carrinho de controle remoto

a
garotada
para
Almoço — Depois de gastar ce. maçã caramelada e sorvetes.
tanta energia, é hora de um almoço
Outra boa pedida está no Sushi
especial. No dia 12. o Hotel Inter- Garden do São Conrado Fashion
Continental promove um apetitoso
Mall. A casa vai preparar um prato
banquete em homenagem ao Dia
especial para a criançada, além de
os
uma promoção. Ao pedir um Nluics
da Criança. Das I2h ás 16h.
Ôhfi! ivakstm de frango ou filé
salões Rubi. Safira e Ametista estamignon feito com macarrão colorirão á disposição da garotada para
um bufe com guloseimas típicas das do em forma de letrinhas). o cliente
festinhas de aniversário. Para abrir mirim ganha um kit desenho. O
brinde inclui um estojo de lápis de
o cardápio, cachorro quente, minie um bloquinho. Mas antes dc>
cera
e
compleminipizza
hambúrguer,
mentos como pipoca e batata Chips. começar a rabiscar, os baixinhos"
terão direito a um sorvete com calSe os baixinhos ainda tiverem foda de chocolate.
me. poderão consumir algodão do-

especial

Carrefour

P. Mendonqa

Freeway j

Etetrodomtsticos
Processadora Wallita
Moga master plus 158.90 156,00
Cafeteira Wallita Gourmet
104,90
Fogao Brastemp De
329,OO
Ville 4 bocas
Batedeira Topa Tudo
Wallita
76,90
89.00

P. Mendonça

Carrefour
1,59

1,39

1,86

1.99

2.401

0,69

0,75

0.661

1.21

1.25

: Catchup Cica (400g)
161.82; Maionese Hellman
(500g)
:•
:
—:'
: Extrato do tomate Elo: (ante (370g)
98,66:

Frotway |

1.34

: Carnal, Pelxaa, Frios a Congalados

(Perfumaria

8,90

I Fil6 mignon (kg)

(500ml)
2.25
1,88
2:26:
Condicionador Elsdve
L Oreal (200ml)
3,69
3.99
3.70:
:
Sabonete Vinblla
(100g)
0-44
0,36
0,36:

Alcatra (kg)

5.39

Picanha (kg)

9.90

Almftndegas Sadia
(500g)
2,85

7,90

^8,50

4,704,80
7.60

9.80

2,36
3.40
2,72
1,86
2.70

: Mini Kibe Sadia (400g)
auloaaimaa
6,60
8,90
7,50
Namorado (kfl)
|
Bo m bom E s pec i a I i da4.56;
2,49
2.98
des Nestl6 (400g)
1,93:
1,70
1,70
Chocolate Galak (200g)
a'iil 'lo
logurte Bliss (4 unidanl'i'j'I
:
Drops Halls (3 un.dades)
3.08
3.86
2,72
i,7oj
1,06: logurte Danone (720g)
2,93
1.98
Confeti (100g)
1.39
160
;
Batata frita Ruttie
RoqueijAo cremoso
°'?5; Nestl6
(BOg)
1.19
I-29
(250g)
1,88
2,49
-

«..«>

1,89
2,18
«m

i
Whisky JB 8 anos (1 litro)
29,70
29.90
Whisky Passport (1 li25.40
24,80
tro)

sxr-

Palmito em conserva
Argolão (300g)

* A paaquiaa da praçoa foi raalizada no dia 8. Oa praçoa mais
baixos da cada artigo aatAo am daataqua.
' '¦'

29.90| Queijo tipo Camembert
: Luna (kg)
26,80
—
24,90:
: WaeaHaa a Maaaaa
Tequila Cuervo Luxo
35.80; Biscoito Bono S3o Luiz
(750ml)
34,80
i (200g)
0,89
0.95
0.95
Vodka Wiborowa
(500ml)
11.90
7,90; QjSC0jt0 passatempo
sa° Luiz <2009>
0,78
L i c o r F r a n'g e I i c
j
??!?.?
Massa
para lazanha
2,66
3.83
3,18
: Frescarini (500g)
Conaarvaa a Eniatados
Raviôli de carne Fresí •'
Aspargos Arisco Intei
3,96
carini (500g)
3.99
8,30
m ros (320g)
Minipizza Nápoles
Milho verde Cica/Jure1.65
1.99
1,18
ma (200g)
0,78
0.85- <5°0g)
l

1 kaSkmi

6,98
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'bancada'
Região
¦

Parlamentares

conta
entre

eleitos,

eles

de

com

Eduardo

Paes,

Menos radical, o vereador OtáVLAD1MIR PLATONOW
vio
Leite (PSDB), reeleito com
A idéia de emancipar a Barra do
votos, se preocupa com ou16.717
Rio nunca decolou, mas a região já
"E
tras questões.
preciso evitar, a
uma
contar
bancada
com
própode
custo, a copacabanização
qualquer
na
Câmara
Municipal.
A
Baipria
xada de Jacarepaguá elegeu sete da Barra", alerta ele, que luta conimobiliária no
parlamentares, inclusive o mais vo- tra a especulação
"A ocupação do solo
bairro.
precitado do pais, o ex-subprefeito
Eduardo Paes (PFL). Apesar de li- sa ser debatida com toda a populaadensagados a partidos diferentes, os ve- çâo, para não termos um
suexcessivo",
mento
populacional
readores já articulam uma frente de
Otávio.
defesa dos interesses locais. Mesmo gere
Outro parlamentar da Barra
separados ideologicamente, eles garantem que brigarão unidos em eleito pelo PSDB é Janualdo Borquestões como transporte, sanea- ges Souza, com 13.187 votos. Emmento e saúde.
presárío do setor
de material de
SSBSHS!
Eduardo Paes, ^^^^^^^¦ArquIw^JSnZ/to
construção, Ja26 anos, do alto de
nualdo pertence á
seus 82.418 votos,
chamada sociedaé o primeiro a chade emergente da
mar os colegas paBarra e faz questão
ra o entendimento.
"Temos
de salientar o seu
que ver a
berço humilde.
Baixada de Jacaré"Vou ser o elo de
como
um Effigy* fi^fvtt
paguá
ligação entre os ritodo", diz Paes. O
cos
e os pobres da
-\
jovem parlamen- |B
I^I^Jiijpi^^^;
Nasci em
regiio.
tar, que esteve á
*
um lugar pobre e
"Sé
frente da Subpreo VLT para
sei como i viver do
feitura da Barra e ¦¦¦VLT para
outro lado. Se não
Jacarepaguá por
resolver, em pouco
aplicarmos recuranos,
quase quatro
tempo, o problema
sos no social, a sirevela que uma das
tuaçüo pode virar
suas prioridades
do trânsito"
um caos para toserá modificar a
Idion SHo»
afirma Jados",
Lei Orgânica do
Durlo
nualdo, que costuMunicípio. "É ne- ^__WIM-,^^^^..A'e*ar>dr*
ma doar telhas e
cessário melhorar
sacos de cimento a
a legislação sobre
comunidades caconcessões para
rentes.
que mais empresas
se interessem em
Morador de Jaexplorar serviços
carepaguá, Ivan
públicos", afirma.
Moreira (PL), noUm desses serno vereador mais
viços é a implantavotado na cidade
— reelegeu-se com
çâo do Veiculo Levê sobre Trilhos
22.698 votos —,
"É
(VLT), defendido
preciso evitar, a
promete lutar por
por todos os vereaum setor de emera
custo,
qualquer
dores da região. O
gência na Materniveterano Edson
copacabanização
dade Leila Diniz,
Santos (PT), eleito
Barra"
da
cm
Curicica. Mas
para o seu terceiro
Latta
Otévto
sua
marca são os
mandato, com
centros
assisten11,912 votos, afirma que a sua maior preocupação
ciais que criou na Taquara, Peserá justamente resolver o problechincha e Curicica, que prestam
"A
região é
ma do transporte.
serviços médicos. "Minha próxima
a que mais cresce no Rio e o transmeta é instalar um Juizado Especial
no Largo da Taquara", promete.
porte de massa é de péssima qualidadè. Só mesmo o VLT pode resolEm defesa de Jacarepaguá tamver, em pouco tempo, essa situabém sai Alexandre Cerruti (PFL), o
çâo". diz o petista.
quarto mais votado, eleito com
"Edson
garante que se empenha33.619 votos. Embora tenha conrá. para quebrar o monopólio das
centrado sua campanha na Zona
empresas de ônibus na Barra e JaNorte, onde foi subprefeito. Alecarcpaguá. "A raiz do problema é a
xandre. conhece bem os problemas
concentração das linhas nas mãos
da região. Morador de Curicica. foi
de um único grupo", denuncia o
administrador regional de Jacaréuma
interparlamentar, que prega
"O bairro está abandonado.
vençào municipal nas empresas Repaguá.
Ê o primo pobre da Barra", afirma
dentor, Barra e Litoral Rio para
melhorar o transporte coletivo.
Alexandre.

o mais votado

do

país,

articulam

do

ALUIZIÒ FREIRE
A construção do emissário
submarino da Barra começa a
sair do papel. Na audiência pública para concessão dos serviços, na segunda-feira, foi confirmado o lançamento do edital
para daqui a 20 dias. Com a
participação de representantes
da comunidade da Barra, empresários e funcionários da
Companhia Estadual de Água e
Esgoto (Cedae) — que se manifestaram contra a concessão —,
foi anunciado o interesse de dois
consórcios em participar da lieitaçào.
"Está
surgindo a possibilidade desse projeto se realizar", vibrou Delair Dumbrosck, presidente da Câmara Comunitária
da Barra, que representa 178
condomínios e 120 mil morado"Nossa
entidade surgiu para
res.
defender essa causa. Há quatro
anos estamos lutando pelo esgotamento sanitário da Barra e
não vamos permitir nenhum embargo político ou corporativista
a essa altura do campeonato",
esbravejou Delair, diante da
manifestação dos funcionários
da Cedae contra a concessão dos
seíviços, por acreditarem que isso signifique um processo inicial
para a privatização da empresa.
¦ O subsecretário adjunto de
coordenação da área de infra-estrutura do Gabinete Civil, Fernando MacDowell. tranqüilizou

este

mês

defesa da Barra
Arquivo — 21/12/93
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defender a Baixada de Jaearepagua
g0r*
Eduardo PaesTque
pronwte JMPBS;
que conquistou 82.418 votos, promete
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Jacarepaguá

Eduardo Paes (PFL)
Foi o candidato a vereador mais
bem votado no Brasil, com 82.418
votos. Entrou na cena política pelas
mãos do prefeito César Maia. assumindo a Subprefeitura da Barra e
Jaearepagua. aos 22 anos. Seguiu
na íntegra a cartilha do prefeito,
investindo em obras como a duplicação da Avenida das Américas.
Paes se destacou ainda pela derrubada de construções irregulares às
margens das lagoas da Barra.
Alexandre Cerruti (PFL)
Outro produto da engenharia politica de César Maia. Fieou na quarta colocação na eleição, com 33.619
votos. Foi administrador regional
de Jaearepagua por seis meses, antes de ser nomeado subprefeito da
Zona Norte. Tem 37 anos.
Ivan Moreira (PL)
Reeleito por Jacarepaguá, com
22.698 votos. Advogado, começou
a carreira política no PDT. Mantêm três centros assistenciais na Taquara, Pechincha e Curicica. Pretende instalar um Juizado Especial
(antigo Pequenas Causas) no Largo
da Taquara.
Otávio Leite (PSDB)
Morador da Barra, foi reeleito com
16.717 votos. Promete combater a
especulação imobiliária para evitar
a çopacabani:ação do bairro. Aos
35 anos, advogado e professor de
Direito, começou na política no
movimento estudantil da Universidade Estadual do Rio de Janeiro
(Uerj). Foi secretário municipal de
Governo na gestão de Marcello
Alencar, entre 89 e 92. Se elegeu em
1992. com 13 mil votos. É lider do
PSDB na Câmara.
Janualdo Borges Souza (PSDB)
Estreante na politica, se elegeu com
13.187 votos. Dono da Mardil
Marmoraria, fez campanha entre a
população carente de Jacarepaguá.
Com trânsito na alta sociedade da
Barra, pretende ser o elo de ligação
entre ricos e pobres da região.
Domingos Inácio Brazào (PL)
Conquistou 11.990 votos, em Jacarepaguá e Campo Grande, na Zona
Oeste e cm Bento Ribeiro, subúrbio
da Central. Empresário do ramo de
café, mantém um serviço social em
Jacarepaguá.
Édson Santos (PT)
Eleito pela terceira vez para a Cámara Municipal, com 11.912 votos.
É sociólogo e morador de Jacarépaguá, atuando em comunidades
como Cidade de Deus. Especialista
na questões de transportes, quer o
VLT para a região. Tem projeto
polêmico tramitando na Câmara,
proibindo a cobrança de estacionamento em shoppings.

Paulo Nicolelia
«ws«j||sm:?/í
^

emissário

lançado

de

Cw'^-

^
será

frente

vereadores

os ELEITOS

I
Edital

uma

7

^

^

os moradores da região que duvidaram que as empresas vence^
doras mantenham os investi¦wm
^
mentos até o final da concessão:
"O
edital prevê um cronograma
^
de investimento."
MacDowelI também garantiu
N^C0,°l,a
que será formada uma comissão,
com a participação da sociedade
civil, para acompanhar todas as
questões relativas á obra, entre
elas, os aumentos de tarifa. Propostas como incineração dos resíduos sólidos liberados pelas
estações de tratamento e moniW
toramento da qualidade da água
do mar também foram aceitas
pelo subsecretário.
Estação—De acordo com o
edital, o consórcio vencedor deverá investir, no» doii primeiros
anos de concessio, USS 223 miES1
Ihões em obres. A expectativa ê
beneficiar inicialmente 600 mil
moradores da Baixada de Jacarepaguá. A empresa deverá realizar, nesse período, a construçâo dos cinco quilômetros do
emissário submarino da Barra
da Tijuca, uma estação de tratamento de esgotos, reservatórios
com capacidade inicial para 50
mil metros cúbicos, seis estações
elevatórias e 72 quilômetros de
rede de esgoto. Deverá ainda
instalar 45 mil hidrômetros.
Com isso, a empresa vencedora
terá direito de cobrar pelos seremissário, a 5 quilômetros
lancado. pelo emissario.
sera tratado e lançado,
hoje ée despejado nas lagoas será
quildmetros da orla
I O esgoto que haje
viços durante 25 anos.

Cacos
vidro

de
ferem

banhistas
A falta de consciência dos banhistas, que deixam frascos de vidro na praia, está deixando o coronel Marcos Aurélio da Silva indignado. Comandante do 2o Subgrupamento Marítimo, ele já
atendeu no posto do Salvamar várias pessoas com cortes profundos
por cacos de vidro.
provocados
"As
principais vitimas são as
crianças, que correm pela praia
inocentemente", afirma. Segundo
ele, em uma semana, os salva-vidas recolheram 200 quilos de cacos de vidro entre São Conrado e
Pedra de Guaratiba.
A estudante Marina Angélica
de Oliveira, de 12 anos, teve um
corte profundo no pé ao pisar
num caco de vidro, no sábado.
Marina foi ajudada por salva-vidas e recebeu os primeiros-socorros no 2o Subgrupamento Maritimo (SGM), antes de ser levada
para o Hospital Lourenço Jorge,
onde levou oito pontos.
Ela não foi a única. No inicio
do Campeonato de Futebol Feminino. que está sendo realizado nos
fins de semana na Praia da Barra,
a jogadora Flávia Cristina Gonçalves. 21 anos. desfalcou o seu
time. o Winner. depois de cortar o
joelho num caco de vidro. O coronel Marcos Aurélio pede aos banhistas que não levem garrafas de
vidro para a areia
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Duas academias de música
EDUARDO GRAÇA
Muito além das bandas de
rock besteirol que assolam a região, a Barra tem em suas escolas
de música um reservatório de talentos de diversos tons. Nas academias Artemúsica e Musical
Point, alunos dos 4 aos 50 anos
começam a travar contato com
instrumentos como piano, saxofone, flauta e cavaquinho.
Na Artemúsica, a apresentaçào mensal dos alunos, em saruus
e workshops, é acompanhada por
feras como o baixista Artur Maia
e os compositores Toninho Horta
e Roberto Menescal. Pioneira na
Barra, a pianista Márcia Campanário, dona da academia há 14
anos. aponta a mistura de música
popular e erudita como um dos
segredos da casa. que tem mais de
"Em nossos saraus
200 alunos.
temáticos, deixamos o aluno em
contato com monstros tão sagrados quanto esquecidos de nossa
música, como Ernesto Nazareth e
Johnny Air, conta.
O empresário Bryan Cullen
Vianna. 51 anos, deixa semanalmente sua editora para realizar
uma antiga paixão de infância:
dedilhar um saxofone. Músico de
baile quando adolescente, Bryan
não esconde unia certa inveja dos
saxofonistas, que produziam solos arrasadores, bem em frente á
platéia, enquanto ele ficava"Se esa
condido atrás da bateria.
gente não fizer o que gosta depois
dos 50. então é melhor ficar deitado em casa", brinca.
Ao lado de Bryan, os pequeninos Daniela, 4 anos, Isabela, 5.
Lucas. 4. Giulia, 5 e Natalie. 5,
provam que. para se fazer o que
gosta, idade não é documento.
Nas aulas de musicalização, as
crianças começam a ter contato
com a música, em meio a uma
saudável farra. A professora Rosángeíl Alvarez diz que as crianças podem ser matriculadas a parlu dos 2 anos.
Emprego — Vitor Figueiredo, 19 anos, respira música o dia
inteiro. Depois de algum tempo
praticando baixo elétrico, já entrou na banda Olho D'Água, formada por alunos da Artemúsica.
Com a indicação de um professor.
Vitor conseguiu o posto de auxiliar de engenharia de um estúdio
"Vou me
de gravação da cidade.
formar em baixo acústico e continuar ganhando a vida com a música", afirma.
Tárcio Guimarães, outro aluno da escola, termina a gravação
de seu primeiro CD. uma releitura
da bossa nova, com o luxuoso
auxilio de Roberto Menescal e
Hélio Delmiro, que assumiram a

Barra

permitem

produção do disco, depois de assistirem a uma apresentação de
Tárcio em um sarau na academia.
As escolas de música vêm se
tornando uma opção para os que
querem seguir um curso profissionalizante. Na Artemúsica. um
inédito pacote de cursos será lançado no próximo mês. O produtor
Luca Maciel, da Sony e Poligram,
dará aulas de produção íonográfica. O músico Leoni, ex-Kid Abelha e Heróis da Resistência, comandará a Oficina de Composiçào. As aulas de trilha sonora,
tecnologia MID e improvisação
também garantirão diplomas aos
alunos aprovados.
Na Musical Point, o público
predominante é o adolescente. A
pianista Fátima Santos, que comanda há 6 anos a academia,
alerta para a multiplicação de
particulares no bairprofessores
ro. "Nas academias, há uma metodologia de ensino próprio. Isso
não acontece nas aulas partículares que. mais caras, só valem para
os que tém muita preguiça de sair
de casa", diz Fátima.
Concursos — A vantagem
de se estudar cm uma escola de
música e não em um conservatório tradicional é contar com professores especializados em concursos, como o da Escola de M úsica da UFRJ, que se adaptam ás
dificuldades dos alunos. Na variada galeria de clientes da Musical
Point, cabem desde o músico Pedro Canedetti, do pôs-nwmónico
Baba Cósmica, á fonoaudióloga
Lenha de Almeida, tecladista que,
nas horas vagas, se apresenta em
casamentos, festas c saraus.
Segundo a professora Vera
Baldner, a Musical Point reúne
hoje 72 alunos. Vera lembra que é
preciso gastar algum dinheiro para aprender a tocar determinados
"Quem
instrumentos.
procura auIas de música precisa ter dinheiro,
pois tudo é muito caro", afirma.
Um piano novo custa, em média,
RS 4 mil. Já uma flauta pode ser
encontrada por RS 30.
O cavaquinho a atração da vez
"Por causa do
na academia.
pagode, que conquistou a garotada,
o instrumento vive um boom inegável", conta Vera. A esteticista
Angela Aliverti, 47 anos, não deixa de lado a música por nada no
"Para mim, é uma teramundo.
pia. Esqueço dos problemas e me
divirto com as aulas de teclado",
conta. No próximo domingo,
uma oficina de música levará os
alunos de teclado e percussão para uma apresentação no Condominio Santa Mónica.
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Condomínio tem

pratos da Itália ao
Nordeste do Brasil
\T o condomínio mais gour1^1 mei da Barra, o cliente pode se deliciar com uma viagem
gastronômica que começa com a
carne-de-sol e feijão-de-corda,
passa pelo velho e bom chope
com bolinhos de camarão e termina com um prato de massa com
tiras de filé. funghi secchi, vinho
tinto e creme de leite.
O restaurante Macaxeira é o
mais novo filhote do Condomínio
Condado de Cascais, um verdadeiro centro gastronômico na
Avenida Armando Lombardí.
Uma viagem, há dois meses, pelo
Nordeste, bastou para que o empresário Renato Audi se apaixonasse pela comida típica da região
e decidisse investir no filão que,
por aqui, só conta com o restaurante Kaçuá, no Recreio.
Pratos como o suculento boi
na tábua, uma gigantesca porção
de picanha com cebola e pimentão refogados e cobertura de batatas fritas e lingüiça, podem ser
divididos por duas (RS 9.20) ou
quatro pessoas (RS 18.90). Outra
especialidade do cozinheiro João
Gil. importado da Bahia, é o atoleiro. que chega às mesas em uma
travessa de barro repleta de carne-seca desfiada com purê de ma-

de

de

travar os primeiros

talentos

contatos com os instrumentos

a profissionalização
Fotos de Sandra de Souza
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Na Artemusica. Bryan (acima, a esq.) aprende. com o professor Evaldo,
enquanto as recebem aulas de musicalizafdo
a dedilhar o

Angela, aluna de lera, diz que as aulas de teclado são uma terapia

sabores

e

Artemúsica
Aulas de musicalização, piano, violào, saxofone, teclado, baixo elétrico. clarinete, bateria, flauta, gaita,
guitarra, canto e canto coral. De
segunda a sexta-feira, das 8h às
21n. Sábados, das 9 às 14h. Matricuia a RS 55. As mensalidades variam de RS 45 a RS 164, dependendo da modalidade do curso, do
número de aulas e do nível de
aprendizado. Avenida das Américas. 2300. Bloco A. salas 203/204,

sotaques

no

caxeira — conhecida como aipim
pelos cariocas.
Entre as entradas do Macaxeira. o campeão de preferência tem
sido a casquinha de siri-patola.
um sucesso graças à generosa porçào de carne. Com um creme especial, sai por RS 6 e pode ser
dividida por duas pessoas.
O perfil do público que freqüenta o Condado de Cascais é
variado. A garotada se concentra
na Academia da Cachaça e o pessoai mais velho investe nos restaurantes. Também dono do japonês Tosaka, Renato agora investe no filão nordestino, sem es"Sou filho
quecer de suas origens.
de libaneses", conta.
Como se não bastasse o Con-'
dado, um outro centro gastronômico está sendo erguido em um
terreno ao lado, na esquina da
Avenida Armando Lombardi
com Rua Hélio Selinger. O empreendimento, lançado por Luiz
Fernando Vasconcelos, dono do
restaurante Tagliatelle. que funciona no Condado, nasce cm um
terreno de 5 mil metros quadrados, com área de estacionamento
para 250 carros.
No novo endereço, surgirão o
Mangiano, a La Focacheria, a
choperia Tears. uma loja de conveniència e outra para venda de
massas semiprontas. fabricadas
pelo próprio Luiz Fernando.

e facilitam

Cascais

Sandra de Souza
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Barra. Tcl: 325-2351
Musical Point
Aulas de piano, teclado, violão,
guitarra, baixo, cavaquinho, saxofone, flauta, canto e cantoterapia.
Matricula a RS 60. A mensalidade è
de RS 120 por uma hora de aula
por semana. A partir da próxima
quinta-feira, quem se inscrever na
academia não paga a matricula.
Avenida Érico Veríssimo. 901, cobertura 302, Barra. Tel: 494-3118.
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i\'o recem-inaugurado hlacaxeira. o forte sao os pralos a base de carne-de-sol. feijaoHk-corda e atpini
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Macaxaira
Abre de segunda a sexta-feira,
das 18h á lh. Sábado e domingo, das 12h à lh. As pedidas são
a macaxeira frita, o jabá na tábua, o atoleiro de forno c o tradicional bobó de camarão. Tel.:
493-6350.
Choppmstria
Os mais pedidos são o chope
com bolinhos de camarão e catupiri e o caldo verde especial.
Tel.: 984-7082.
¦ttora
Misto de delicatessen e restaurante, faz fama com pães como a
foccaccia. Uma boa pedida são
as massas exclusivas da casa.
Tel.: 493-8939.
Tagllatall*
Pratos italianos, além de bombas de chocolate, torta de morango e brigadeiro. Tel.: 4935599/494-2737/494-2001
Academia da Cachaça
E um point jovem. Almoço executivo nos dias de semana. Tel.:
493-7956.
Tosaka
Jantares regados a muito saque
são a pedida para a garantia de
uma noite romântica. Tel.: 4936350.
La Villotto Café
Serve almoço executivo. Mas o
charme é a cesta de café da manhã. A Matinal Completa sai
por RS 105. A cesta teen. na
promoção do Dia da Criança,
custa RS 4.50. Tel: 493-5966.

