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O governo anunciará, hoje, medidas que visam a facilitar a vida das
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Só a metade dos 140 milhões de
eleitores americanos deverá comàs umas hoje para escoparecer
lher o próximo presidente dos Estados Unidos. 0 presidente demo-

,
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Jí

micro e pequenas empresas. O mi*
nistro da Fazenda, Pedro Malan,
ao JORNAL

adiantou

DO

BRA-

15 pontos pereentuais à frente nas pesquisas, foi às

reeleição com

lágrimas no último dia da campa"Fiz
o que podia, agora é
nha:

setor, no valor total de R$ 8 bilhões.
Além disso, medida provisória cria—¦ de 10%, no
rá um imposto único

yocês," 0 republicanoBobDole,se-

máximo—englobando todas as con-

gundo nas pesquisas,
encerrou maratona

tribuições federais, estaduais e muniAs

cipais.
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uma virada.
tendo uma

pagarão alíquota adicional
de 0,5% a título de Imposto sobre

entanto,
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Industrializados. (Pág.
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Bill Clinton, candidato

crata

dar
que um dos objetivos é
condições mais favoráveis de pagamento das dívidas financeiras do
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Na eleição da maior potência
mundial, é evidente o desejo

Pesquisa mundial via Internet
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governo dividido: poder a
um dos partidos, contrapoder
ao outro.

Mais 4 na lista das balas perdidas
tiro na perna dentro do Imperator, no; Méier
(subúrbio da Central), durante uma apre-

neste fim
quatro casos registrados
semana, o número de vítimas dé; balas

Com
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sentação do grupo Negritude Júnior. Dávid,
ás duas filhas e
;que estava cofti a;mulher,
mais duas amigas delas, foi ao sríoW;somen-

ano já chega a 56. Só'
perdidas no Rio este
três. Num deles; o;;
mais
no domingo, foram
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deverá

fazer uma adaptação no Mille SX.
Rebatizados

de subcompactos,

os

atrair o público
dás revendas, o
anda
afastado
que
nos pátios
o
estoque
mantém
que

carros

em

tentarão

100

mil

veículos.
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o estado do Ceara
Oprefeitoiésa^Iaia (E) disse, em debate, queCiro fezmuito pouconaárea social quando governou

vê namorado

Rádio pirata é
investigada em

suicidar-se

acidente aéreo

Atriz do SBT

O empresário Luiz Carlos Leonardo Tjurs, 29 anos, que no domingo
suicidou-se diante na namorada, a
"atriz
e modelo Ana Paula Arósio, 21,
foi sepultado ontem, em Sâo Paulo.

O Ministério da Aeronáutica investiga a hipótese de uma rádio pirata, com sede nas proximidades do
Congonhas,

Aeroporto

de

Paulo,

interferido

ter

ná

em

São

operação

bilhetes.

dos iristrurhehtos de bordo do Fok-

/'Não há culpados. Perdoem a minha
vontade de partir", escreveu num deles. Atriz da novela Razão de viver, do

kér ÍOÍ, dá TAM, que caiu ria quinta-feira, O.governo gastou apenas a

Luiz Carlos

deixou

três

SBT, Ana Paula, que não foi ao enterro, teria brigado com o namorado
na

noite

de

sexta-feira.
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(Página

métade<dòs.R$ Í5,8 milhões que deveria aplicar este ano na manutenção
dos serviços de proteção ao vôo.
(Pág: 7 e Coisas da Política, pág. 2)

Oro e César

Aspartameé

Sete bancos

trocam farpas

associado a

se habilitam

tumor cerebral

para o Banerj

O uso do adoçante artificial asaumento
partame foi associado ao
da incidência dos casos de tumor

BBA,

em debate
O ex-ministro da Fazenda Ciro Gomes e o prefeito
César Maia se enfrentaram ontem em um debate com
muita troca de denúncias na Rádio CBN. Como no
bate-boca que marcou o confronto entre Sérgio Cabral Filho (PSDB) e Luis Paulo Conde (PFL), no dia
28, ò ex-ministro e o prefeito nem sempre mantiveram
o debate, de uma hora e meia, no campo das idéias.
Não faltaram temas de interesse nacional, como a
reeleição de presidente, mas também sobrou espaço
Nenhum dos dois saiu
para ironias e troca de farpas.
cantando

vitória:

Hoje,

as

12h,

na

mesma

rádio,

cerebral nos Estados Unidos. O
médico John Olney, da Universidade de Washington, fez uma pesqui— usado
sa que mostra o adoçante
—
dietéticos
alimentos
vários
em
como um dos responsáveis pelo aumento da doença.

O

FDA,

órgão

americano que regulamenta alimentos e remédios, já recebeu reclamaçôes contra ò produto. (Página 14)

Bradesco,
Banco

CCF

itaú,
de

Brasil,

do

Pactuai e

Boston,

GE Capital sào os sete grupos finar>
ceiros que se habilitaram para participar do leilão de privatização do
previsto para dezembro. A
seguradora, que poderá ter sua venda feita separadamente, tem oito m\^
Banerj,

ressados. Hoje, o programa do govejrno de ajuda aos bancos, o Proer, faz
ano, já tendo liberado R$ 14,6
bilhões durante este periodo. (Pág. 17)
um

Cabral Filho e Conde voltam a se enfrentar. (Pág. 3)

Financiamento
Imobiliário Boston

O único financiamento
para imóveis usados
em duas moedas:
real ou dólar.
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"Com

Weffort
ataca rádios
O Dia da Cultura é comemorado
hoje em lodo o pais em clima dc
euforia oficial, com o ministro
Francisco Wcffort anunciando
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Ciro Gomes no governo; o Ceará foi

campeão de dengue e cólera. Ciro não fez a
política social que diz ter feito."

SALAHIO

Internet atrai
provedores
Já chegam a 1.027 as inscrições no
programa Sebraesat, um convênio

"Governo

algum controla epidemia de cólera.

novos investimentos, propondo
"acabar
com o dumping da música
estrangeira nas nossas rádios" e

Pergunta para o micróbio da dengue, César,

defendendo o estabelecimento de
reserva de mercado. (Págs. 1 e 2)

mesma linguagem."

talvez você se entenda com ele na

CiroOonMS

entre o Sebrac/RJ, Telerj e Embratel
para financiar empresas provedoras
de acesso à Internet no interior do
Estado do Rio. Segundo Mauro
Ferreira Franco, gestor do
Sebraesat, com R$ 23 mil è possível
se tornar provedor. (Pág. 14)
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empresa
:

medip governo anunciará, hoje,
dás que visam a facilitar a vida das
micro e pequenas empresas. O mililstro da Fazenda, Pedro Malan,
adiantou; ao JORNAL DO BRASÍL que um dos objetivos é dar
condições mais favoráveis de pagamento das dívidas financeiras do
setor, no valor total de R$ 8 bilhões.
Alem disso, medida provisória criaráçum imposto único — de 10%. no
njàximo—englobando todas as contribuições federais, estaduaise muni*
cípais. As empresas industriais, tio
entanto, pagarão alíquota adicional
d£0,5% a título de Imposto sobre
Produtos Industrializados. (Pág. 16)
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Só a metade dos 140 milhões de
eleitores americanos deverá comàs urnas hoje para escoparecer
lher o próximo presidente dos Estados Unidos. O presidente democrata Bill Clinton, candidato à
reeleição com 15 pontos percentuais à frente nas pesquisas, foi às
lágrimas no último dia da campa"Fiz
o que podia,, agora é
nha:
com vocês." O repu-
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blicanofiobDole,segundo nas pesquisas,
encerrou maratona
— de 96 horas promeELEieÕ
JLS tendo uma virada.
EUA (Páginas 9, 12 e 13)

BI
Na eleição da maior potência
mundial, è evidente o desejo
do eleitorado de ter um
governo dividido: poder a
um dós partidos, contrapoder
ao outro.

Pesquisa mundial via Internet
revela que, entre as 11 cidades
candidatas, o Rio é a preferida
para ser sede da Olimpíada
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Caderno B, pág. 3

Mais 4 na lista das balas perdidas
Com quatro casos registrados neste fim.
de semana, o número de vítimas de balas
chega a 56. Só
perdidas no Rio este ano já
Num deles, o
três.
mais
foram
no domingo,
Banco Vega
do
gerente de investimentos
David Bruno de Menezes, 45 anos, levou um

tiro na perna dentro do Imperator, no.Méier
(subúrbio da Central), durante uma^apresentãção d© grup® Negritude Júnior^Bavíd,
filhas e
que estava com a mulher, as duas
mais duas amigas delas, foi ao shòw íòmente pára agradar as meninas. No sábado,

Carro de
¦¦¦¦iíÉiiitlífli

(Ér

*-íH

Paniel Quaresma Menezes, de 10 anos, foi
atingido na cabeça por uma bala durante
Coelho
perseguição fiolietal aí ladrões, em
Neto. Ò menino passa bem, mas continua
internado no Hospital Souza Aguiar, cuja
direção entregou ontem ao prefeito César

^^b9

Maia levantamento mostrando que, nos últimos dois meses, o setor de emergência do
hospital já atendeu 187 casos de baleados. O
governador Marcello Alencar está propondo criminalizar o porte de arma para conter
os casos de balas perdidas. (Página 20)
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R$8 mil
vai voltar
As montadoras brasileiras vão
relançar, em 1997, os carros populares, com preços entre R$ 7 mil e
R$ 8 mil. A Ford saiu na frente e o
Ka estará nas ruas no início do
ano. A General Motors construirá
uma fábrica especialmente para a
produção de nova versão do Corsa,
a Volkswagen lançará um novo
modelo de Fusca e a Fiat deverá
fazer uma adaptação rio Mille SX.
Rebatizados de subcompactos, os
carros tentarão atrair o público
que anda afastado das revendas, o
qüe mantém o estoque nos pátios
em 100 mil veículos. (Página 15)
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Ceará
fes muito pouco na área social quando governou o Estado do

O prefeito César

*

vê namorado

Rádio pirata é
investigada em

suicidar-se

acidente aéreo

Atriz do SBT

';

O empresário Luiz Carlos Leonardó Tjurs, 29 anos, que no domingo
suicidou-se diante da namorada, a
atriz e modelo Ana Paula Arósio, 21,
foi sepultado ontem, em São Paulo.
Luiz Carlos deixou três bilhetes.
"Não
há culpados. Perdoem a minha
vontade de partir", escreveu num deIcs. Atriz da novela Razão de viver, do
SBT, Ana Paula, que não foi ao enterro, teria brigado com o namorado
ria noite de sexta-feira. (Página 8)

O Ministério da Aeronáutica investiga a hipótese de uma rádio pirata, com sede nas proximidades do
Aeroporto de Congonhas, em São
Paulo, ter interferido na operação
dos instrumentos de bordo do Fokker 100, da TAM, que,caiu na quinta-feira. O governo gastou apenas a
metade dos RS 15,8 milhões que deveria aplicar este ano na manutenção
dos serviços de proteção ao vôo.
(Pág. 7 e Coisas da Política, pág. 2)

Ciro e César

Aspartameé

Sete bancos

trocam farpas

associado a

se habilitam

tumor cerebral

para o Banerj

O uso do adoçante artificial Aspartame foi associado ao aumento
da incidência dos casos de tumor
cerebral nos Estados Unidos. O
médico John Olney, da Universidade de Washington, fez uma pesquisa que mostra o adoçante — usado
—
em vários alimentos dietéticos
aucomo um dos responsáveis pelo
mento da doença. O FDA, órgão
americano que regulamenta alimentos e remédios, já recebeu reclamações contra o produto. (Página 14)

Bradesco, Itaú, CCF do Brasil,
BBA, Banco de Boston, Pactuai e
GE Capital sâo os sete grupos financeiros que se habilitaram para partiripar do leilão de privatização do
Banerj, previsto para dezembro. A
seguradora, que poderá ter.sua venda feita separadamente, tem oito interessados. Hoje, o programa do governo de ajuda aos bancos, o Proer, faz
um ano, já tendo liberado RS 14,6
bilhões durante este período. (Pág. 17)

em debate
O ex-ministro da Fazenda Ciro Gomes e o prefeito
César Maia trocaram denúncias ontem em um debate
na Rádio CBN. Como no bate-boca entre Sérgio
Cabral Filho (PSDB) e Luís Páúlo Conde (PFL), no
dia 28, o ex-ministro e o prefeito nem sempre mantiveram o debate no campo das idéias. César acusou Ciro
de incompetente e foi acusado de endividar o Rio. Mas
ambos concordaram que ninguém resvalou para a
baixaria. Sobre o presidente Fernando Henrique, o
prefeito defendeu sua reeleição, enquanto Ciro a qualificou de casuísmo. Hoje, ás 12h, na mesma rádio,
Cabral Filho e Conde voltam a se enfrentar. (Págs 2 e 3)

CQTAÇÕKS

INFORMÁTICA

"Com

Financiamento
imobiliário Boston.
O único financiamento
usados
para imóveis
em duas moedas:
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Atendimento dei9 classe
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Weffort
ataca rádios
O Dia da Cultura é comemorado
hoje em todo o pais em clima de
euforia oficial, com o ministro
Francisco WelTort anunciando
novos investimentos, propondo
"acabar
com o dumping da música
estrangeira nas nossas rádios" e
defendendo o estabelecimento de
reserva de mercado. (Págs. 1 e 2)

Ciro Gomes no governo, o Ceará foi
campeão de dengue e cólera. Ciro não fez a
política social que diz ter feito."

"Governo

algum controla epidemia de cólera.
Pergunta para o micróbio da dengue, César,
talvez você se entenda com ele na
mesma linguagem."
CiroQontM

•AlANIO

Internet atrai
provedores

112,00;

MÍNIMO:

DÓLAR:

(novembro)

Comercial

RS

(compra) RS
RS 1,0280; Pa-

1,0272; Comercial (venda)
ralelo (compra) RS 1,075; Paralelo (venda)
RS 1,090; Turismo (compra) RS 1,0327; Tu-

Já chegam a 1.027 as inscrições no
um convênio
programa Sebraesat,
entre o Sebrac/RJ, Telerj e Embratcl

rismo (venda) RS 1,0335; TH; do dia 05.10
a 06.11 - 0,7008%; TH»: do dia 01.11 a

para financiar empresas provedoras
de acesso à Internet no interior do
Estado do Rio. Segundo Mauro
Ferreira Franco, gestor do

— R$0,8847.
ISSe Alvará

Sebraesat, com RS 23 mil c possível
se tornar provedor. (Pág. 14)
"7-

01.12—1.7723%; UWI: (novembro) Para
IPTU residencial, comercial e territorial.
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O segundo debate dol9 turno deve
ler 450 mil ouvintes, que poderão
participar com perguntas

COISAS DA POLÍTICA
¦
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Aeronáutica busca
dono de rádio
hipótese de que as transmissões de uma rádio
prata
A tenham interferido na operação do computador de
bordo do Vôo 402 do Fokker 100 da TAM está, delato,
sendo considerada com seriedade pela Aeronáutica. Segundo informações passadas pela área federal a autoridades de São Paulo, desde sábado estão sendo feitas buscas
num raio de cinco quilômetros em torno do Aeroporto de
Congonhas para tentar localizar o transmissor.
De acordo com essa linha de investigação, que ainda
não afasta a possibilidade de um telefone celular ser o
responsável pela interferência, a radio teria provocado
uma alteração nos comandos do computador que, na

Bw^^^^Wk^^^^^^bV'
gaW>cS^ifyp^^fft'.«^V8;<*jj
L^asaai
bbbbI

"ÉJ

hora da subida do avião, inverteu o procedimento da
turbina direita do Fokker dando ordem de paralisação e
A falha,

não de decolagem.

portanto,

teria sido

não

ligadas à prefeitura
UúsPaubCÕnde (E)promete não se irritar, como no debate da Tupi, com Cabral Filho (D), que insistirá em denúncias

mecânica, e sim eletrônica.
Segundo a autoridade que recebeu essas informações
da Aeronáutica, nessa altura ninguém acredita muito que
seja possível encontrar uma rádio pirata funcionando
nessa área de cinco quilômetros. É que, desde o desastre, e
a partir do momento em que começaram a aparecer as
primeiras versões envolvendo telefones celulares entre as
eventuais causas da queda, o mais provável é que o
— tenha
transmissor — se realmente existir um por ali
sido desligado.
Por essa análise, o dono, ou donos de uma ou mais
rádios, tomaria a providência de desativar os equipamentos justamente para não se expor a processos. Na avaliação que está sendo considerada a partir da possibiliade de
vir a ser confirmada essa versão, o proprietário do trans-

55
a

Moto perpétuo

hoje ou não sua carta de
ao presidente
"Só
Fernando Henrique.
sei dizer que ele está bravís-

demissão

simo e em breve deve pedir
para sair", arriscava o amigo que, de tão amigo,
aponta para a área econô-

O segundo debate entre os can-

•A

até pela Aeronáutica.

bia dizer se ele apresentaria

¦ Confronto no rááio, às I2hl0, vai ter perguntas do público

SAaOAS SEMANAIS

missor seria imediatamente responsabilizado pelo acidente e processado pelas famílias dos 98 mortos, pela TAM e

Um grande e intimo
amigo do ministro Adib Jatene ontem à tarde não sa-

Conde e Cabral Filho
voltam a debater hoje
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ciada, Adib Jatene torna lique nem sempre lhe são favoráyeis, pois partem do
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principio de que o ministro
•
poderia estar apenas fazes*
do um jogo de pressão.
Jogaria a demissão na
mesa —- neste caso, no ar
—
para pressionar a área
econômica, via presidente

;

^
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localiza culpas no desgaste

de Jatene, que também tem
relações com Fernando

da relação entre o governo
eJatene.

Henrique, aposta que mais
uma vez o presidente fingi-

importa

pouco se ,0 ministro pede
demissão hoje ou amanhã,
porque ele está para deixar
a Saúde, a rigor, desde o

rá que cede e Jatene
que acredita.

disposto a fazer qualquer
movimentação em sua equi-

do primeiro turno da eleição municipal. Na ocasião,

pe nesse momento. Até fevereiro, pelo menos, o presidente não está querendo ver

atingido por interpretações feitas a partir
de um discurso do presisegundo as quais
Fernando Henrique teria

dente,

criticado

abertamente

a

Com
FH —

as

explicações

nem caneta Bic cair de mesa
De qualquer forma, a
cada vez que volta à cena
essa

história

de

de

que efetivamente
daquela vez não tinha feito
reparo algum ao ministro e
sim aos municípios e entidades que não cumprem a

clara sua falta de paciência
com o assunto e anuncia
em informações de bastidor
que, se a demissão for apresentada, dessa vez será
aceita.

que não
sua
posição no
pautaria
governo pelo que chamou
"fofoca
de jornais".
de
",.
Disse isso há dez dias e

disse que ia sair e o presidente o convenceu a ficar.

aliás, já repetia antes daquele dia em que Jatene

Aconteça o que acontecer na chegada do ministro
hoje a Brasília, saia ou fiJatene

no

seu cargo,

aproveitou a, ocasião para
reafirmar sua permanência.

que
nada tira dele ê de Fernan-

Agora, ao não desmentir

do Henrique o troféu dizi-

claramente a demissão noti-

ma periódica de 1996.

Quase nada
Ao mesmo tempo em
que abre guerra contra a
comercialização

de armas,

legais ou contrabandeadas,

apresentará como principal novidade em relação ao primeiro de-

número de ouvintes.

bate houve confusão entre o que
era ofensa poHtica e ofensa pessoaT, disse o gerente de Jornalismo da CBN, Marco Antônio
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os as-

a programação normal,
respostas por inteiro.

durante

¦fig

Detentoras de 58% da audiên-

tadalaaafa

Polícia Civil, delegado Hélio Luz, rende-se às evidên"Hoje
cias:
posso muito

no Rio, como a única for-

pouco, quase nada, além de

ma de conter o surto das

pedir desculpas às mães das

balas perdidas, o chefe de

vítimas."

candidatos não poderão ultrapasitr um minuto e me». No tercei-

minutos pare responder.
No quarto bloco é a vez do

CBN se comprometessem a não
editar respostas, só levando ao ar,

-

tos, e a replica e a tréplica dos

cias, alterando as regras desse debate, elaboradas antes do con-

sessores de Cabral Filho fiaram
questão de que as rádio Globo e

(AlltàlS24l,iHa.4lBé2,|1/MNfll$33,l

bloco, os candidatos fazem duas
outro. A
perguntas um para o
de
máxima
duração
pergunta terá
um minuto, a resposta dois minu-

duas
gravadas por jornalistas das
dois
terão
Cabral
e
rádios. Conde

de docurnentos-denúncia,

*

de e a Cabral Filho, que terão
dois minutos e meio para a resde
posta. Elaboradas pelo setor
as
duas
rádios,
das
jornalismo
abordarão apenas properguntas
blemas municipais. No segundo

da com debates de rádio e TV.
Para se precaver, fizeram exigên-

a assessoria de Conde pediu que
não se permitisse a apresentação

flta.BSN.i*fiel#MNHSM,l

do em cinco blocos. No primeiro
serão feitas três perguntas a Con-

ro bloco, serão feitas aos cândidatos três perguntas, elaboradas e

candidatos

fronto na Rádio Tupi. Enquanto
}W0MMs.(s1daNo^*Wlso

O debate entre os candidatos à
Prefeitura do Rio será apresento-

mostraram a experiência adquiri-

comunicação dos

público, que poderá participar
através dos telefones 2054123 e
2054)979. Quatro perguntas seleserão
pela produção
transmitidas para os candidatos,
resque terão dois minutos para
Sérgio
ponder. No último bloco,

cionadas

Cabral e Luís Paulo Conde terão
para a despedida.
No total, o debate terá entre uma

dois

minutos

Totalizando 50 mil ouvintes, á

Mais popular, a Rádio Globo tem
21% de ouvintes que pertencem
ás classe A e B, 37% são da classe
"A
C e 42% estão na classe D e E.
principal diferença desse debate è"
o universo de ouvintes que abrange: de profissionais liberais a porteiros de prédio", garante Marco
"Por
isso, os candidatos
Antônio.
deverão ter um discurso mais glof
bal."
Ontem, em visita a uma igreja'
evangélica, na Zona Oeste, Conde
disse que Cabral Filho estará
muito agressivo no debate de ho"O
candidato que está na frenje.
te normalmente é agredido. É o
que resta ao meu adversário.';
pelo prefeito César
Maia por se irritar no debate da
Rádio Tupi, o pefelista promete
"Voii
que vai conter os ânimos.

Criticado

meditar bastante e terei uma tranqüilidade bíblica para enfrentar
meu adversário sem cair na tentação de dar uma resposta malcriada. O pecado é inerente ao ser
humano, mas vou me conter."
Sérgio Cabral Filho, no enta*
to, deve seguir a mesma linha do
último debate. Segundo seu assesr
sor Rogério Monteiro, o que foi
considerado por César Maia co;
mo provocações foram apenas
"constatações
de fatos na admi'nistração da atual prefeitura."

lStfi«/lSrifi.fetann dos Sarros
.

Gosthot.Grnitodol>«edoVinlw,aspnMD
(storitstsM • oj IttcMostn (ototaes. Visai ¦

AGENDA

a

MilSl7l,i«a4!l$lll,|i/H«UBl17,]
Luís

Sai an fãraaae Estila
11 Onh/II reh. -ScmnGoúchcn, no

12h

.

;HotfS«rrafc.l(ofoko5*doci4ofti
! Craewdo). Onsilo «to Uva e do Vinho. VãÜai
doltaiot.
"fasprairaMiaiiiii.
^MbsheMoàtatboriétVoN

g
»

g0sitfa71,i*4I«ltt,M«tieM.
<Wia»iMi,¥yeéaNH

I

li
o nwMM Mo Contra PMÍ. Rmwso m
britas.
¦

*gmj*iig«,twej»e-a.

>

•WvfW WPJQMsl • VMaMJv
rtfc, ¦ Eeòstwla^.twSèffWo.
Jècs/8 Tfin TInoSi
Novo reripon, ucootMO, 5
YiBprSf
(M^sCwWbs.
»

[¦àC4é4éesOCllHN.»C*l

1

fjfcaita flw Ttw Haa»alifjt
7éaV7rA-r^a*aàlrMaraSm^M»;
Jdri^.tooratoArdwrswiihaaoliDlps.

i

siMBiH,i*m4ieff,vN«"e5t,

l

4 BANDEIRAS
sWMlnnOM,

m,
S^atatAawfo,o»aH»»ti.

g

coímqqs tvkDt • fftutio owtnôo

taèBlJ&»ucBI,M-"6l»,j

anno:tfi-4m (ornus-tm
mm sthim um m-tttr
mtlU:W-4m «ffMNI
«s«*»;

— Debate com o adversa-

DO DIA

Suprapartidário, no Flamengo, e
entrega do manifesto de apoio do

CBN

(Rua do Russel 434, Gló-

ria).

—

-

¦

.

diretório municipal do PMDB.

16h30

10h — Reunião com atletas, exatletas e representantes do setor

Méier.

esportivo (Leme).

da Internet.
22h — Reunião com lideranças

de Janeiro (Centro).

Sérgio Cabral Filho
1 th — Debate com o adversa-

da Zona Norte em casa de ami-

18h — Inauguração do Comitê

rio, Sérgio Cabral Filho, na rádio

gos.

¦ Sérgio Cabral FUho, do PSDB,
passou todo o dia de ontem gravando programa de TV para a

¦ Luis Paulo Conde, do PFL, se
encontrou com líderes evangélicos
em Realengo, na Zona Oeste. De-

propaganda eleitoral gratuita.

pois foi para a Glória, onde gra-

rio, Sérgio Cabral Filho, na rádio
CBN (Rua do Russel 434, Glória).

"Vou

i6d*/lSr*..fcy*weoS»l
% liai COOOOt» VHiAMo.

Paulo Cond*

13h30 — Almoço e palestra
na Associação Comercial do Rio

|elataCamraW«y

Ontem o governo repetiu
a mesma cantilena. Que,

decidiu

diência nas classes A e B, 35% ná
classe C, e 25% nas classes D e E.

demissão

sua parte no sistema descentralizado de administra—,
ção da saúde pública
ficou o dito pelo não dito e
Jatene

tanto, acredita que essa audiência
se estenderá para o começo da
tarde, quando cai para a metade o

ontem à tarde, as assessorias de

_ _ amuL

Sai

em ministério.

de Jatene, o Planalto deixa

atuação de Jatene.

•*•*«-».

Isso porque nem o ministro estaria querendo de fato

dia em que efetivamente
pediu demissão, às vésperas

sentiu-se

UMt MHnCDi BBBÊM MLWflt I

fará

deixar o Ministério nem FH

ouvintes. O confronto, que
será transmitido hoje pelas rádios
CBN e Globo, a partir das 12hl0,

Segundo Marco Antônio, d»
rente a segunda e última reunião
pare discutir as regras do debate,

da República, a abrir os co*
ié**r*-Ho»IM»V»i'.

Na verdade,

mil

mais um minuto.

fres à Saúde. Aquele amigo

mica e não para a figura do
ministro da Saúde quando

Rádio CBN tem 40% de sua au:;

Monteiro, que decidirá se o candidato terá ou não o direito de falar

»MBlH.*<l«tllMNtl«4l.l

hora e meia e uma hora e quarenta e cinco minutos de duração.

ouvintes. Marco Antônio, no en-

direito de resposta.
"Vamos
ümitir muito o direito
de resposta, porque no outro de-

g

as rádios Globo e

CBN atingem em horário de pico,
entre 6h e 12h, cerca de 450 mil

bate, na Rádio Tupi, a participação do público e a redução do

citas suposições e avaliações

cia em AM,

didatos Luís Paulo Conde (PFL)
e Sérgio Cabral Filho (PSDB),
neste 2* turno, terá cerca de 450

meditar bastante e terei uma tranqüilidade

bíblica para enfrentar meu adversário sem cair na
tentação de dar uma resposta malcriada. O pecado
é inerente ao ser humano, mas vou me conter"

Caminhada

no

aoh — Debate com navegantes

vou programa de rádio. No final
da tarde reuniu-se com assessores
para definir a estratégia para o
debate de hoje na rádio CBN.

"Ciro

Gomes mostrou que è melhor preparado
como homem público do que o prefeito César
Maia"
fSarolo Cabt-ssl

Filho
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O segundo debate do 2* turno deve
ter 450 mil ouvintes, que poderão
com perguntas
participar
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Aeronáutica busca
dono de rádio
hipótese de que as transmissões de uma rádio pirata
A tenham interferido na operação do computador de
bordo do Vôo 402 do Fokker 100 da TAM está, de fato,
sendo considerada com seriedade pela Aeronáutica. Se"gundo
informações passadas pela área federal a autoridades de Sào Paulo, desde sábado estão sendo feitas buscas
num raio de cinco quilômetros em torno do Aeroporto de
-Congonhas
para tentar localizar o transmissor.
De acordo com essa linha de investigação, que ainda
não afasta a possibilidade de um telefone celular ser o
"responsável
pela interferência, a rádio teria provocado
"uma
alteração nos comandos do computador que, na
hora da subida do aviào, inverteu o procedimento da
turbina direita do Fokker dando ordem de paralisação e
não

A

decolagem.

de

falha,

portanto,

não teria
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Segundo a autoridade que recebeu essas informações
da Aeronáutica, nessa altura ninguém acredita muito que
seja possível encontrar uma rádio pirata funcionando
nessa área de cinco quilômetros. É que, desde o desastre, e
a partir do momento em que começaram a aparecer as
celulares entre as
primeiras versões envolvendo telefones
eventuais causas da queda, o mais provável é que o
— tenha
transmissor — se realmente existir um por ali

^tyfifilà^^animaismaebate^^

Por essa análise, o dono, pu donos de uma ou mais
de desativar os equipamen; rádios, tomaria a providência
tos justamente para não se expor a processos. Na avaliade
ção que está sendo considerada a partir da possibiliade
transdo
o
versão,
essa
>ir a ser confirmada
proprietário
missor seria imediatamente responsabilizado pelo acidente e processado pelas famílias dos 98 mortos, pela TAM e
até pela Aeronáutica.

BM JUROS OU

bia dizer se ele apresentaria
hoje ou não sua carta de

voráveis, pois partem do
princípio de que o ministro

citas suposições e avaliações
que nem sempre lhe são fa-

poderia estar apenas fazendo um jogo de pressão.
Jogaria a demissão na
mesa — neste caso, no ar

presidente
"Só
Fernando Henrique.
sei dizer que ele está bravissimo e em breve deve pedir
para sair", arriscava o ami-

—

para pressionar a área
econômica, via presidente
da República, a abrir os co-

go que, de tão amigo,
aponta para a área econômica e não para a figura do

".

fres à Saúde. Aquele amigo

ministro da Saúde quando
localiza culpas no desgaste

de Jatene, que também tem
relações com Fernando

da relação entre o governo
e Jatene.

Henrique, aposta que mais
uma vez o presidente fingi-

verdade,

Na

rá que cede e Jatene fará
que acredita.

importa

pouco se,o ministro pede
demissão hoje ou amanhã,
-porque ele está
para deixar
'a
Saúde, a rigor, desde o

Isso porque nem o ministro estaria querendo de fato
deixar o Ministério nem FH

dia em que efetivamente
pediu demissão, às vésperas

disposto a fazer qualquer
movimentação em sua equi-

do primeiro turno da eleição municipal. Na ocasião,
'sentiu-se
atingido por interpretações feitas a partir

pe nesse momento. Até fevereiro, pelo menos, o presidente não está querendo ver
nem caneta Bic cair de mesa
em ministério.

discurso do presisegundo as quais
Fernando Henrique teria

de

um

De qualquer forma, a
cada vez que volta à cena

dente,

a

criticado abertamente

essa

de

demissão

de Jatene, o Planalto deixa

atuação de Jatene.
Com as explicações de
FH — que efetivamente
daquela vez não tinha feito

clara sua falta de paciência
com o assunto e anuncia

reparo algum ao ministro e

que, se a demissão for apresentada, dessa vez será

sim aos municípios e entidades que não cumprem a
sua parte no sistema descentralizado de administra—,
ção da saúde pública
ficou o dito pelo não dito e
Jatene decidiu que não
pautaria sua posição no

.

história

em informações de bastidor

aceita.
Ontem o governo repetiu
a mesma cantilena. Que,
aliás, já repetia antes daquele dia em que Jatene
disse que ia sair e o presidente o convenceu a ficar.

governo pelo que chamou
"fofoca
de jornais".
de
Disse isso há dez dias e

Aconteça o que acontecer na chegada do ministro

aproveitou a ocasião para
reafirmar sua permanência.

que Jatene no seu cargo,
nada tira dele e de Fernan-

Agora, ao não desmentir

do Henrique o troféu dízi-

claramente a demissão noti-

hoje a Brasília, saia ou fi-

ma periódica de 19%.

Quase nada
Ao mesmo
abre

tempo

i__9

mil ouvintes. O confronto, que
será transmitido hoje pelas rádios
CBN e Globo, a.partir das I2hl0,
apresentará como principal novidade em relação ao debate na Rádio Tupi a participação do públi"Vamos
limitar muito o direico.
to de resposta, porque no outro
debate houve confusão entre o
ofensa
que era ofensa politica é
Jornade
o
disse
gerente
pessoal",
lismo da CBN, Marco Antônio
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Ontem'à noite, o candidato tucano aproveitou a ausência do pefelista no debate na TV Bandeirantes para atacar a administração César Maia e defender suas
de governo. Transforpropostas
mado em entrevista coletiva, o
programa foi aberto com um duro
editorial em que a emissora fez
questão de esclarecer a ausência
do, concorrente do PFL, Luis
Paulo Conde. O diretor geral da
Bandeirantes no Rio, Cláudio Petraglia, apresentou a versão da
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pouco, quase nada, além de
pedir desculpas às mães das
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balas perdidas.'o chefe de

vítimas."

¦ Sérgio Cabral Filho, do PSDB,
passou todo o dia de ontem gravando programa de TV para a
propaganda eleitoral gratuita.

©I

lio Luz, rende-se às evidên"Hoje
cias:
posso muito

o surto das

Rádio Tupi. o pefelista promete*f,
"Terei
;j(
que vai conter os ânimos.
uma tranqüilidade bíblica pará.J,
enfrentar meu adversário sem çapL_
na tentação de dar uma resposta .
malcriada."

'

Sérgio Cabral Filho, no entanrl_7
to, deve seguir a mesma linha do
último debate. Segundo seu assessor Rogério Monteiro, o que foi
considerado por César Maia como provocações foram apenas_
"constatações
de fatos na admi^1''
!
nistração da atual prefeitura."

Suprapartidário, no Flamengo, e
entrega do manifesto de apoio do
diretório municipal do PMDB.

CBN (Rua do Russel 434, Gló.!i>
na).
,3J
—
n^
Caminhada
16h30

10h — Reunião com atletas, exatletas e representantes do setor
esportivo (Leme).

Méier.

Sérgio Cabral Filho
12h — Debate com o adversario. Sérgio Cabral Filho, na rádio

.;K>

20h — Debate com navegantesís
da Internet.
22h — Reunião com liderança'^]
'
da Zona Norte em casa do àmif
eos.

Vi!,
,:_•>
I .I

¦ Luis Paulo Conde, do PFL, se
encontrou com lideres evangélicos
em Realengo, na Zona Oeste. Depois foi para a Glória, onde gra-

vou programa de rádio. No final.v
da tarde reuniu-se com assessores:';
estratégia para o.-,
para definir a
sb
debate de hoje na rádio CBN.

"Vou

*"**ml*1*****

HNtaolcfur
7*

candidatos mostraram a experiência adquirida com debates de rádio e TV. Para se precaver, fizeram exigências. Enquanto a assessoria de Conde pediu que nào se
de dopermitisse a apresentação
os
assessores
cumentos-denúncia,
de Cabral Filho fizeram questão
de que as rádio Globo e CBN se
comprometessem a não editar resdurante
postas, só levando ao ar,
a programação normal, respostas
por inteiro.

No quarto bloco é a vez di
público, que poderá participar
através dos telefones 205-0123 e205-0979. Quatro perguntas selecionadas pela produção será, ^
transmitidas para os candidatos^
que terão dois minutos para res-g
ponder. No último bloco, Sérgio, j,
Cabral e Luis Paulo Conde terão.,-,
dois minutos para a despedida, i ^
Ontem, em visita a uma igreja,;,.,
evangélica, na Zona Oeste. Conde,-,
disse que Cabral Filho estará/v.
muito agressivo no debate de ho-^
je. Criticado pelo prefeito César,*
Maia por se irritar no debate da>#.

fOM.-_W.WM

mmiuimtk'

_J«g^JS3

Antônio Monteiro, da CBN, durante a segunda e última reunião
realizada ontem à tarde para discutir as regras do debate de hoje.
as assessorias de comunicação dos

E

Bwoai Àira. a Aswn^o, om CHy-kNin,
comidas «okm 1 muito diwtiõo.

reafirmar que não deixará inacabadas as obras da atual gestão.
Regras -. Segundo Marco

elaboradas e gravadas por jorna^.
'^
listas das duas rádios.
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Debate com o adversa-

rio, Sérgio Cabral Filho, na rádio
CBN (Rua do Russel 434, Glória).
13hSO — Almoço e palestra
na Associação Comercial do Rio

a nwam^m

sanas bmbh

Paulo Cotvd*

1SH —
&

M.emi*<i«ii,.rt«'i«4i
f,_-,

ferente do primeiro debate.
Durante a entrevista, atacou os
escassos recursos destinados pelo
e
prefeito César Maia à educação
eleito,
se
anunciou que,
promoverá uma auditoria para apurar os
custos de construção da Linha
Amarela, que, segundo ele. já
consumiu o dobro do previsto inicialmente. Ainda assim, voltou a

resposta dois minutos, e a réplica
e a tréplica dos candidatos nâo,£
poderão ultrapassar um minuto çut,
meio. No terceiro bloco serão fei-.s.
tas aos candidatos três perguntas^

J

¦ JoiHMi Hdmm, r Imíoroomís
Sdin/4 nfs.

_______

Cabral chegou relaxado, brincando com as pessoas, bem-humorado. Voltou a fumar, coisa
anos.
que tinha parado há três
do
tempo
segundo
ao
Asssitiu
jogo Barcelona e Sport Gijon na
emissora. Estava mesmo bem di-

_-.

fo*«él_U*u«1tt,.NN'iRM.
««BB.IMM, IWp<>Na|( nia CaifBta warte
oofabolosoBitoCoirorolfcrid.llogressopoi

_.._U,_».-_ ___r_ + «__ _*_e r»or.r_iHatnc im
entre os candidatos ÒV3H
O debate
Prefeitura do Rio será apresenta-;.;,
do em cinco blocos. No primeiros
serão feitas três perguntas a Conrü.
de e a Cabral Filho, que terão.;?
dois minutos e meio para a res_,-.
posta. No segundo bloco, os can~g£
didatos fazem duas perguntas unvij
para o outro. A pergunta terá,^
duração máxima de um minuto, a^

_"_

vai continuar dedicando o mesmo
espaço aos dois políticos (Conde e
Cabral), como manda o princípio
democrático. Por fim; disse que
Conde só fez, na verdade, ocupar
um mês inteiro dos profissionais
"Talda TV falseando verdades.
vez falseando por suas próprias
fraquezas", concluiu.

irrç

j;aobc_Nériod*Combof.6n«il«doltaiai.
« (nmb tu Bhfflnaii.
-

(«W0.MI-44H

no Rio, como a única for-

reparáveis à Band Rio;"
Imparcialidade — Segundo
o diretor da emissora, apesar da
"indelicadeza",
a Bandeirantes

"««*<__«]_l».IW-»W "* '

Polícia Civil, delegado Hé-

legais ou contrabandeadas,

contrário do que o senhor
Conde declarou, nào é verdade
que a Band Rio tenha demorado
a definir as regras do debate",
"A
disse Petraglia, em tom grave.
verdade è que o senhor Conde
nào enviou representantes a três
reuniões marcadas para discutilas. Só ontem (domingo), às 9h40
da manhã, recebemos um fax dizendo que Conde nào viria", lamentou. Cláudio Petraglia acusou
"danos
irConde de ter causado

ott-mMslerka9dioV.rih.As
lá|MOHalii*CÉ_iNB»;«WaB
dk&opsafculMfeltinCoRgM»«do tt

a

que
guerra
comercialização de armas,

ma de conter

......

0 segundo debate entre os candidatos Luís Paulo Conde (PFL)
e Sérgio Cabral Filho (PSDB),
neste 2o turno, terá cerca de 450

SAÍDAS SEMANAIS

em

contra

de uma entrevista coletiva

Ausência de pefelista na televisão virou palanque para tucano^

rttCN

BgJM

ciada, Adib Jatene torna li-

TVBtímil •irantes

voltam a debater hoje

Moto perpétuo
Um grande e íntimo
amigo do ministro Adib Jatene ontem à tarde não sa-

otUemm

Conde e Cabral Filho

sido desligado.

ao

______

sido

mecânica, e sim eletrônica.

demissão

f&

tmturi»ma o ntmao» I

,

meditar bastante c terei uma tranqüilidade
bíblica para enfrentar meu adversário sem cair na
tentação de dar uma resposta malcriada. O pecado
ò inerente ao ser humano, mas vou me conter"
Lula Paulo Cond*

_K________S___S___I

"Ciro

Gomes mostrou que é melhor preparado.p
César:.
como homem público do que o prefeito
Maia"
Sérgio Cabral Filho
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Ciro e César trocam farpas
o ex-ministro, que se diz frustrado com ogoverno
i Prefeito defende FHe chama de incompetente
MURILO FIÚZA MELO

O ex-ministro da Fazenda Ciro Gomes
cumpriu o desafio de discutir a eleição
carioca. Ontem de manhã, enfrentou o prefeito César Maia em um debate no programa Noticias da manhã, da Rádio CBN.
Como no bate-boca que marcou o confronto entre Sérgio Cabral Filho (PSDB) e
Luís Paulo Conde (PFL) na Rádio Tupi,
os dois nem sempre mantiveram o bom
nível durante a uma hora e meia em que se
viram frente a frente. Mas em vez de palayrões, os dois apelaram para a ironia. Mais
familiarizado com o veiculo, César Maia se

do ex-governador nas áreas de saúde e
educação. O prefeito atacou também a
como o
política social e as obras de Ciro,
ex-governador
Canal do Trabalhador. O
tentou centralizar o debate sobre a propôsta orçamentária do município para 1997 e
o seu endividamento financeiro.
"A
vinCésar Maia começou atacando.
um
significa
o
Rio
Ciro
doutor
da do
para
a
sua
mudar
tentar
esforço
pára
grande
imagem, depois de passagens desastradas
no governo do Ceará e no Ministério da
Fazenda", disse, antes de responder à permediagunta do jornalista Marco Aurélio,
dor do debate, sobre as virtudes do PFL
"O
PFL é o partido
para governar o Rio.
da transparência e defende uma administração eficiente como as do governo de
Antônio Carlos Magalhães, na Bahia, e de

saiu melhor e deixou, em alguns momentios, o ex-ministro irritado. Nenhum dos
dois saiu cantando vitória.
O debate não se limitou a temas locais.
Assuntos como a reeleição do presidente
Fernando Henrique Cardoso também foram discutidos. César Maia criticou a administração de Ciro Gomes quando foi
do Ceará, de 1991 a 1994. Fez
governador
comparações entre sua administração e a

OS
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Eu comando a campanha do Rio. de
Janeiro!
R Eoi um debate político quente—o que
—,
ê natural, já que existem divergências
sem baixarias ou ataques pessoais.
r_as
'¦
Deixei claro que recebo todas as pessoas
do país, mas deve-se ter calma e respeitar
os políticos locais. Quem vier trotando
corre o risco de sair cavalgando.
Nunca uma eleição foi tão simples para
a decisão do eleitor!
Por conta de uma discutível falta de
licitação para um revéillon de RS 1,5 miIhão, a imprensa levantou os maiores proManas. Imagine com o senhor aqui, com
estes RS 48 milhões do Canal do Trabalhador, que não foram licitados...

Roseana Sarney, no Maranhão. A população não quer mais saber de retórica, mas
de resultados", afirmou.
Segundo o prefeito, o PFL é guiado
"A
"ética
ética
e eficiência".
pelo binômio

DE

CÉSAR

significa, em matéria de incompetência na
administração pública.
Tive uma relação cordial com Orestes
como
Quércia, mas nunca cheguei a dizer,
o senhor, que gostava do Fleury.
A OAS (empresa ligada ao senador
Antônio Carlos Magalhães, conforme denúncia de Cabral Filho) tem três obras no
Rio e auxilia na coleta de lixo. Na sua
administração, ela foi muito mais agracia-

Eu vou mostrar na TV o que o senhor

da.
O senhor esqueceu de ver o orçamento
da administração indireta. Em 1997, vamos investir RS 9S0 milhões, e não apenas
RS 464 milhões.
Dois anos de governo Marcello Alencar, Deus me livre...
O senhor é advogado e, por isso, não
.-.
¦
sabe fazer conta...

Rolar dívida é a saída
SIMONE LIMA

-

O sucessor do prefeito César Maia terá
RS 950 milhões para investir em 1997, seu
.-primeiro ano de governo. E o que consta
da proposta orçamentária enviada pelo
atual prefeito à Câmara Municipal. A cifra
os olhos de qualquer governar.%
"te:de encher
chega perto do RS 1,5 bilhão que César
Maia terá investido em todoo ano de 96
íaté dezembro) e que foi suficiente para
abarrotar a cidade de obras.
A realidade dos números, no entanto,
¦j&o é tão alvissareira. Dos RS 950 milhões,
RS 460 milhões serão fruto de endividamento, ou seja, entrarão no caixa da prefeitura graças à rolagem de Títulos do
Tesouro Municipal. A rolagem é a saida
apontada na proposta orçamentária para
-.que o próximo prefeito possa manter o
'.
nível de investimentos. Sem esse recurso, o
sucessor de César estará com sua capacidade de realizar obras bem reduzida.
Mas rolar por quê? Rolar porque a
de RS
proposta orçamentária prevê gastos
-506 milhões com a amortização da dívida
em 97, mais R$ 83 milhões de juros. E urna
..quantia significativa, que passa longe dos
investimen; R$ 151 milhões previstos para
os RS 83
Só
saúde.
e
educação
tos
em
;
milhões de juros dariam para sustentar a
Secretaria de Desenvolvimento Social (dotação de RS 41 milhões), a de Transportes

(RS 33 milhões) e a de Esporte e Lazer (RS
4,7 milhões). E sobrariam Uns trocados.
Dos RS 506 milhões previstos para paserão
gamento da dívida, RS 470 milhões
títulos
resgatar
que
usados para
(pagar)
estarão vencendo. Os outros R$ 36 milhões
irão para saldar a dívida contratual, que
são os débitos contraídos para obras e
projetos específicos. Resumindo: em 97,
está prevista a entrada de RS 460 milhões
em reemissão de títulos e a saída de R$470
milhões em resgate. Uma perda de RS 10
milhões que, somados aos RS 83 milhões
dos juros, chega a RS 93 milhões. Nada
alarmante, mas o problema é que esses
números podem crescer ao sabor das altas
taxas de juros praticadas no pais.
O orçamento de 97 traz ainda a previsão de que a prefeitura terá saldo de RS
305 milhões, porque terá receita de RS 2,3
bilhões e despesa de RS 2 bilhões, Diz o
texto da proposta que este saldo de RS 300
"parte
dos recursos necesmilhões cobrirá
sários ao programa de investimentos". O
resto vem da receita patrimonial (RS 173
milhões), empréstimos internos e externos
(RS 225 milhões) e RS 208 milhões provenientes da cobrança de impostos atrasados
e outros débitos que a prefeitura tem a
receber. Ê torcer para que o sucessor de
César Maia consiga os RS 208 milhões. Em
1995, César conseguiu receber apenas RS
28 milhões dessa bolada

uma decepção. O Sérgio pensa diferente.
Claro, que eu não queria fazer proselitismo
se
e
para que mudasse de opinião perguntei
não era prudente que ele consultasse o

Maia. Na sua resposta, Ciro ironizou:
"Não
sei do que o César está falando. O
PFL representa o estuário da oligarquia

presidente. Fernando Henrique, generosamente, disse que achava uma boa idéia",

rural nordestina."
Em seguida, cada um defendeu as proCésar Maia dispostas de seus candidatos.
"nunca
tão simples"
foi
eleição
se que a
Afirmou
o
eleitor.
que Conde é o
para
do seu governo
continuação
candidato da
as adminisrepresenta
Filho
e que Cabral
"escandalosas" de Marcello Alentrações

explicou.
O prefeito aproveitou a deixa de Ciro
ampla defesa de Fernando
para fazer uma
"Nada
mais importante do que
Henrique.
Henrique e do
Fernando
a presença de
opção pelos
uma
frisa
Plano Real, que
em torno de Ferdebate
O
disse.
pobres",
nando Henrique voltou no terceiro bloco,
ampla defesa
quando César Maia fez uma
Ciro, que a
de
contrário
ao
da reeleição,
"casuísmo".
como
classificou
Nessa etapa, o ex-ministro questionou a

car na prefeitura e no governo estadual.
Ciro lembrou que foi o próprio prefeito
atual governador,
quem pediu apoio ao
a
disputou
prefeitura em 92.
quando
No segundo bloco do programa, os dois
fizeram perguntas entre si. César quis saber
se Ciro considerava o governo de Fernando Henrique uma decepção e se havia su-

OS
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federal ese opõe àreeleição

se afastasse dele.
gerido a Cabral Filho que
O ex-ministro negou a sugestão, mas con*
firmou que ficou frustrado com o governo
"Frente
ás minhas expectativas, é
federal.

nos diferencia do PSDB do Rio, em que o
filho do principal dirigente, Marco Aurélio
Alencar (secretário estadual de Planejamento), responde a grave processo por
formação de quadrilha", continuou César

viabilidade de o candidato do prefeito continuar suas obras. Referindo-se à proposta

DE

Eu não adio que o nível do debate
tenha resvalado para a baixaria. Minha
queixa foi só o oportunismo ideológico.
Ninguém pode impedir nenhuma emeditais são
presa a participar de nada. Os

CIRO

GOMES

disse que o próxi- j
494 milhões para!
menos do que foi;
terá que pagar RS
j
506 milhões em dividas. Ciro lembrou do
crescimento da dívida patrimonial da pre-;.
feitura, de RS 615 milhões (1993) para RSÍ
2 bilhões (1996). César Maia contra-ata-cou, lembrando que a dívida do Estado do;
"A
dívida éj
Ceará chega a RS 1,8 bilhão.

orçamentária para 1997,
mo governo só terá RS
"um
terço a
investir —
investido este ano" — e

perfeitamente rolável", garantiu." ,;
O momento mais tenso do debate íoi;
a administração.
quando o prefeito atacou
de Ciro quando governador do Ceará. Cé-;
—!
sar classificou o Canal do Trabalhador
Rio São;
construído para levar água do "um
— como
eleFrancisco a Fortaleza
48
milhões?
fante branco". Disse que os RS
destinados à construção foram concedidos!
sem licitação, e que o próprio Fernando;
!
Henrique mandou investigará obra.
"A
A
sim.
licitação foi feita,
procurado-ria do estado só permitiu a dispensa da
licitação sobre prazos. Naquilo que se refe-!
re a preços, seguimos a lei", disse Ciro.

Dois candidatos,

_ Não tenho nada contra o Plano Real,
está aí a minha assinatura.

públicos.
O problema é que a OAS tinha como
diretor o seu Marcelo Siqueira, que contratou a empreiteira quando era presidente da
Riourbe.
O prefeito César tem que explicar o fato
de andar com jatinho da OAS, coisa que
comigo nunca aconteceu.
Vejo em Sérgio Cabral alguém que continue as obras que estão aí, porque elas
pertencem ao poder público.
Fui à Rocinha e fiquei chocado com
muitos nordestinos, cearenses, sem condições nenhuma de viver.

O senhor assumiria em público que,
caso seu candidato ganhe e não cumpra
suas promessas, nunca mais aceitará o voto de nenhum carioca?
César tem enormes virtudes de arrojo e
de audácia. Não me custa nada dizer isto.
A democracia não significa esmagar um ou
outro.
Fui o governador mais popular do Ceará.
Trabalhei com Fleury o seu rompimeno PMDB, mas vi que ele não tinha
com
to
a menor autonomia, porque estava com o
rabo preso com seu padrinho, o Quércia.
Sou amigo do senador Antônio Carlos
Magalhães.

Canal hojje serve a irrigação
FLAMlNIOARARIPE
Agenda JB

fortaleza—O Canal do Trabalhador, obra de USS 48 milhões construída
em 1993 com dispensa de licitação pelo
ex-governador Ciro Gomes para evitar o
colapso no abastecimento na Regiçao
Metropolitana de Fortaleza, só está sendo usado para irrigação. Os quatro açudes que abastecem de água a região metropoUtana, com 2 milhões de habitantes, estão com 84% da capacidade, o que
garante consumo por dois anos, mesmo
que não chova.
Os açudes passaram três anos sem
recarga, o que provocou o racionamento
de água a partir de março de 1993, quando tinham 12% da capacidade. O racionamento reduziu o consumo era 40% e
adiou a previsão de colapso para outubro, quando ficou pronto o canal de 118
foi feito em 90 dias
quilômetros. O canal
Jaguaribe, após
Rio
do
e recebeu água
abertura das comportas do açude Oros.
Foi a opção mais econômica e rápida
entre outras, como a dessalinização da
água do mar ou o transporte de água
potável por navio.
Dada a urgência, foi dada dispensa de

i
¦
i

licitação. O governo federal financiou o
canal com USS 20 milhões com aprovaentrou com
ção do Senado. O governo
25
convidadas
USS 28 milhões. Foram
a
obra.
empresas. Apenas 12 aceitaram
O menor preço apresentado teve de ser
adotado pelas 12, informa a assessora de
Comunicação da Companhia de Água e
Esgotos do ceará (Cagece), Fátima Meireles.
O canal foi dividido em 12 trechos,
com emprego de 5 mil homens para
concluir a obra a tempo. Com a regularização das chuvas nos anos seguintes, que
favoreceu a agricultura e sobretudo a
recarga dos açudes que abastecem Fortaleza, o canal foi mantido com lâmina
minima de água, para manutenção.
Segundo o engenheiro hidráulico José
Cândido Pessoa, que idealizou, projetou
e supervisionou a construção do canal, a
desativação faz parte da sua programação de manejo e não se deve a problema
técnico — e sim à razão de natureza
"Cada
metro cúbico de
econômica.
água, para ser bombeado do Rio Jaguaribe para o canal consome USS 0,2".
informou.

j

duas avaliações
GoQuem ganhou o debate entre Ciro
dos
dois,
Na
avaliação
Maia?
mes e César
— Luís
candidatos à Prefeitura do Rio
Paulo Conde, do PFL, e Sérgio Cabraj
Filho, do PSDB — o embate nào teve um
vencedor — ou melhor, os dois venceram;
"Ciro
prepa-;
ganhou porque mostrou mais
"O
ro", disse Sérgio Cabral Filho.
prefeito
foi melhor. Ciro está fora da cena polítii
ca", devolveu Conde.
O candidato do PFL só escutou parte
do debate entre Ciro Gomes e César Maia>
mas mesmo assim considerou o prefeito
"Ciro
vitorioso.
mostrou que não conhece
muito o Rio. Na parte sobre política nai
cional, César Maia foi melhor, ao mostrar
a evolução da taxa de juros nos quatro
meses em que Ciro foi ministro da Fazent
da", disse Conde, que estava gravando
programa para a televisão durante o deba;
te.
O candidato do PFL disse não ter enjtendido a relação dúbia envolvendo Ciro
"O
César Mai?
Gomes e o Plano Real.
apoia Fernando Henrique Cardoso e çReal. Mas o Ciro está desestabilizando ò
Paulo
presidente", comparou. Para Luis
Conde, a presença do ex-ministro na can>
demonstra
panha de Sérgio Cabral Filho
está sem perspectivas na
que o tucano
"Ciro
está fora de cena. Não ted»
política.
cargo político."
Mas Sérgio Cabral Filho vê Ciro Gómes mais bem preparado para a vida pu"Cirp
blica do que o prefeito César Maia.
foi melhor do que o prefeito no debate.!'
Para Cabral Filho, o ponto alto do debate
foi quando Ciro Gomes perguntou se o
prefeito abriria mão dos votos dos eleitores
cariocas caso seu afilhado fosse eleito e
não cumprisse com as promessas de cam"César
Maia nào conseguiu respanha.
comemorou Caa
esta
pergunta",
ponder
bral Filho. ,
O candidato tucano nào crê na veracidade da pesquisa feita por assessores de
César Maia, que apontam a vitória do
"Todas
ás
prefeito no debate de ontem.
acusações à administração de Ciro no governo do Ceará foram mentirosas. Ciro foi
o mais popular governador e saiu do Ceará
consagrado", disse Sérgio Cabral Filho.
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FH está pronto para aceitar saída de Jatene
¦ Assessores do Palácio informam que a áreaeconômica não tem os
•LIMAR FRANCO
BRASÍLIA — 0 ministro da Saúde, Adib Jatene, deixará mesmo o
governo se condicionar sua permanência no cargo i liberação imediau
de RS 1,6 bilhão para sua área. No
Palácio do Planalto, assessores do
presidente consideram que o ministro
esta preparando sua saida e garantem
que o governo não tem disponível
este volume de recursos. O presidente
Fernando Henrique Cardoso está
convencido de que o ministro nio
No fiquer permanecer no governo.
nal da tarde de ontem, ele mandou
chamar Jatene para uma conversa defínitiva.
O presidente está descontente com
o ministro e cansado de suas cobranças. A demissão de Jatene é dada
como certa tanto pela falta de uni
desmentido do ministro quanto pela
declaração de seu secretário-executivo, José Carlos Seixas, de que a não
"razão
liberação dos recursos seria
suficiente" para sair. A avaliação no
situagoverno é a de que, desta vez, a
ção de Jatene está no limite. Segundo
auxiliares do presidente, o ministro
não poderia escolher melhor hora para deixar o cargo. Considera-se que,
sé*Jatene sair na reforma ministerial,
em março, seria desgastante para sua
I" Se a demissão ocorrer em janeiro,
durante a votação da emenda da reeléição, poderia provocar turbulências
indesejáveis. Assim, estaria criandose agora o clima favorável á sua saida'. O ministro deixaria o governo
numa situação confortável, exigindo
mais recursos para á saúde, sem criar
embaraços políticos.
Entre os assessores, o mínimo que
se diz é que Jatene está constrangendo o presidente. Fernando Henrique
não pode atender a saúde sem provocar desequilíbrios fiscais e desconforto aos ministros que também sofrem
com falta de recursos. Se não atendeIo, Fernando Henrique estará dando
munição e discurso para a oposição,
que poderá acusá-lo de não priorizar
o setor. A área econômica do governo confirma que não dispõe dos recursos que Jatene pede.

Pedro Malan, do repasse de mais ver
bas á saúde. Um mil e dez diM depois, Jatene ©ontinua na mesma.
O conflito entre Jatene et área
econômica está longe de uni deifecho. Entre os mtaistroída área econômica há um consenso de que o
governo nio terá dé volta o» recurso*
dados à saúde a título de adiantomento da arrecadação da Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira (CPMF). E no Ministério
da Saúde fala-se abertamente que Jatene não quer que a CPMF, que começa a str arrecadada em janeiro de
1997, seja usada em contas deste ano.
O impasse está longe de um desfecho. Além disso, o governo está convencido de que Jatene nio tem condições de implementar as mudanças
que a saúde exige. O ministro, que é
muito bom para aumentar a receito,
não seria suficientemente duro, por
questões corporativas, para acabar
com ás fraudes praticadas no Sistema
Único de Saúde (SUS), por donos de
hospitais e médicos.
Confidencia — Ontem, o ministro Adib Jatene passou o dia em
São Paulo e manteve mistério sobre a
possibilidade de pedir demissão.
"Não
vou falar sobre isso", avisou.
"Todo
mundo pode sair a qualquer
momento", disse o ministro! na porto
de sua casa. A um amigo, porém,
Jatene confidenciou que deixará mesmo o cargo se o governo não liberar o
repasse de RS 1,6 bilhão neste mês,
prometido pelo presidente Fernando
Henrique para pagamento de hospitais e ambulatórios conveniados. O
que Jatene não quer é que este ouraco, somado a outros R$ 1,5 bilhão de
dívidas do ministério, passe para o
orçamento de 1997 e sangreos RS 5
bilhões que o imposto do cheque deve
"Se
isso
arrecadar no ano que vem.
. acontecer, não me interessa ficar",
disse Jatene.
Jatene está irritado com as noticias de que, sé apresentar seu pedido
de demissão, o presidente Fernando
Henrique aceitará prontamente, ao
contrário do que fez outras vezes. O
ministro interpreta o .noticiário como
um contragolpe da área econômica a
seu1 lobby para garantir as verbas
prometidas. Como sempre faz, uma
vez por semana, o ministro atendeu a
pacientes ontem em seu consultório
no Instituto do Coração, onde opera.
Nos meios médicos de São Paulo,
especulava-se que o deputado federal
José Aristodemo Pinoti, do PMDB,
assumiria o Ministério da Saúde.

Pedido de demissão — Foi

para reivindicar estes recursos que
Jatene foi ao Palácio do Planalto, na
noite de 25 de setembro, e pôs o
cargo á disposição do presidente.
Fernando Henrique pediu que o ministro reconsiderasse o pedido de demissão e prometeu tratar pessoalmente com o ministro da Fazenda,

Favorito sai em defesa do
aborto em Belo Horizonte
ROSELENA NICOLAU
BELO HORIZONTE — Numa
atitude que surpreendeu até aos
adversários, o candidato do PSB
á Prefeitura de Belo Horizonte,
Célio de Castro (PSB), defendeu
a legalização do aborto e a descriminalizaçào da maconha.: O
tucano Amilcar Martins aproveitou para criticar o socialista e
"totalmente"
conafirmar que é
duas
trário às
propostas.
A declaração de Célio de Castro foi feita em um programa de
entrevista a um canal de televisão a cabo exibido na noite dc
domingo passado. Ao ser indagado se era contra ou a favor do
aborto, o socialista foi direto:
"Sou
contra a criminalizaçào do
aborto. O aborto é um direito a
ser consagrado como direito natural. A mulher tem todo ò direito de poder usar esse direito
natural a seu favor."
Célio disse ainda que expressava sua opinião como médico.
"Tem
vários casos que p próprio
código de ética médica considera o aborto perfeitamente legal e
perfeitamente capaz de ser executado", lembrou.

.
As respostas polêmicas se estenderam à discussão da descriminalização da maconha. Célio
foi enfático ao ser perguntado se
era contra ou a favor a descrimi"Sou
absolutamente
nalização:
a favor." O apresentador indagou, em seguida, se ele pertencia

ao grupo do deputado Fernando
Gabeira, que acha que o consumidor não deveria ser tratado
como criminoso. O socialista
"Jamais.
Eu, como
respondeu:
tenho
tido a
médico inclusive,
oportunidade de tratar várias
pessoas dependentes de drogas,
não só de maconha, mas de outrás drogas. Esse não deve ser
punido. Quem deve deve ser punido é o traficante, aquele que
utiliza a dependência das pessoas para fazer disso um ilícito
penal. Contra aqueles que consomem drogas, nós devemos ter
tratamento e não punição", ressaltou.
Amilcar Martins, que está em
grande desvantagem em relação
ao adversário — quase 50 pontos percentuais a menos de açordo com as últimas pesquisas divulgadas — criticou duramente
as declarações de Célio de Ças"Sou
claramente contra o
tro.
aborto. É um crime e um atentado à vida", assegurou, garantindo que é a favor apenas nos
casos previstos em lei.
,Em relação à descriminalização da maconha, ò tucano disse
"radicalmente"
contrário,
que é
pois a proposta induziria ao uso
das drogas; Amilcar considerou
"absurdo"
Célio deainda um
"opiniões
nocivas" na te, fender
levisão, sobretudo por ser medi"horários
co, em
que crianças
estão acordadas".
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Bresser Pereira
Administração

Alcides Saldanha
Transportes

Deixou de adotar medidas para
enxugar o funcionalismo que não
dependiam do Congresso. Além
disso, é apontado como péssimo
articulador político, Várias vezes

Substituiu Odacir Klein, afastado depois que seu filho atropelou e
matou um pedreiro em Brasilia.
Desde que assumiu, há 2 meses,
sabia que cumpria mandato-tampão até as eleições municipais.

atropelou a negociação no Con- ;bmiy_tay-';;;'
gresso no processo de discussão da 1
reforma administrativa e da Previ- Ciência èTecnologia
•'",".'
Não tem peso político que possa
dência. Sofre a oposição dos próo governo na votação da
ajudar
ministério.
de
prios colegas
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BAMBA

CORDA

emenda da reeleição. Além do mais,
é criticado por'.não terdado visibilidade às ações do governo no setor
de ciência c tecnologia, ligado ao
meio acadêmico, de onde saiu o

só ter essa política no governo: ap
brar impostos para pagar hospitais
privados.
Gustavo Krause
Meio Ambiente

presidente da República.

Não tem o apoio da cúpula do
seu partido, o PFL. Está inconformado coma.falta de recursos na,
saída)
Suai imagem está em desgaste . sua pasta e algumas vezes sua
dei-j
imprensa,
desde o início dá campanha pela foi anunciada pela
constrangedò-.j
situação
em
xando-o
aprovação da CPMF, o imposto do
cheque para a Saúde. Ê acusado de ra no Palácio do Planalto.

Adib Jatene
Saúde

•-$

Manobra para acelerar exame^
da reeleição tumulta Câmara I
BRASÍLIA — Para acelerar a
tramitação da emenda da réeleição, os governistas conseguiram
instalar a sessão da Câmara, ontem, com apenas 15 deputados no

portarias da Câmara.
Sob a alegação de que não havia quorum regimental de 51
; deputados, conforme determina o
Regimento Interno da Casa, o
deputado Chico Vigilante (PT:
DF) tentou, em vão, derrubar a,

plenário. A manobra do governo,
duramente criticada pela opòsicão, causou um tumulto no plenario, que obrigou o presidente da
Casa, deputado Luís Eduardo
Magalhães (PFL-BA), a conduzir
a sessão por 15 minutos, coisa que
raramente faz às segundas-feiras.

sessão aberta e presidida pelo ,
deputado Nilson Gibson (PSBPE). Antes, o deputado Adilson
0

VOTO

"Sou

O artigo 79 do Regimento Intemo da Câmara determina que
as sessões ordinárias só podem
ocorrer com a presença na Casa
de 51 deputados. Pelo levantamento feito pela secretaria da Mesa estavam presentes ontem, às
"O
regimento
14h, 52 deputados.
é claro ao exigir a presença de 51
deputados na Câmara, que não
precisam necessariamente estar
no plenário", afirmou o secretario-geral da Mesa, Mozart Viana.
Segundo o funcionário, ontem foi
"rigoroso" de
feito um controle'
presenças e atè 14h tinham passado 52 deputados pelas quatro
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ninguém falar, bateu-boca corri'
Nilson Gibson, balançou raivosa>
mente o microfone e, por último;
rasgou a cópia do Regimento Inv
. «-1
terno da Câmara.

tudo para tumultuar, interrompeu
a todo instante os discursos dos
oradores inscritos, não deixando

FACULTATIVO

A FAVOR

mais três sessões.
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Mota (PPB-RS) havia se recusado
a abrir a cessão, alegando justamente que nàp havia quorum.
Para impedir a realização da
sessão e, portanto, retardar os
da
trabalhos da comissão especial
de
fez
Vigilante
reeleição, Chico

EM

DISCUSSÃO

Um dos temas mais polêmicos da reforma política que começa a ser
debatida no Congresso, o voto facultativo provoca discussões acaloradas. Ivan Pinheiro, do PCB, acha que ele melhora o nível dos políticos,
enquanto o vkx-governador Luís Paulo Corrêa diz que não ajuda a
democracia brasileira.
Arquivo
Arquivo

As sessões ordinárias contam
prazo para os trabalhos da comissào especial que analisa a emenda
da reeleição. O prazo para que a
comissão aprecie a proposta ê de
40 sessões da Câmara. Com a manobra de ontem, o governo conseguiu contabilizar a realização de
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a favor
porque o nível
dos parlamentares melhora, já
que são evitados
os currais eleitorais. Só quem
perderia seriam os candidatos que
fazem campanha fisiológica. A bocadê uma não faria muito sentido,
de
porque as pessoas já sairiam
casa com uma opinião formada.
Çpm o voto facultativo, a disputa
seria ir_s ideologiza—e talvez;!»
2* turno do Rio tivéssemos hoje
esquerda contra direita."

CONTRA
"O

'&!__
voto
¦
Bf ^
obrigatório deve I
continuar porque fortalece a
consolidação da
democracia no
Brasil. A obrigatoriedade faz com que a democracia se expresse. Todos tornara-se.
iguais, perante às urnas, do mais
humilde ao mais letrado cidadão.
O facultativo atende a outros modetos, mas não ao nosso. Sou um
adepto fervoroso da obrigatoriedade, que ajuda a consolidar a democracia e a cidadania."
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Chico Vigilante conseguiu que;
fosse suspensa durante:
sessão
a
cinco minutos, por duas vezes;;;
"Estaé
uma sessão fantasma,, quenão pode existir", berrava ao rai^
crofone. Nilson Gibson, que pre*
sidia a sessão, resolveu então cori
tar o som do microfone. Mas, os
ânimos no plenário da Câmara só
acalmaram com a chegada dç;
Luis Eduardo, que foi chamada
ás pressas para garantir o funcio-j
namento da sessão.
O presidente da comissão espe-,
ciai, deputado Odacir Klein
à;
(PMDB-RS), assistiu calado
confusão no plenário da Câmara:;
A primeira reunião da comissão;
está prevista para amanhã e irai;
definir a lista e a data dos depof
mentos das pessoas que serão
convidadas a falar sobre o tetnài
da reeleição.
"A
idéia è que as audiências
dia 13 de?
públicas ocorram até o
dezembro, quando completare-'
mos 31 sessões", disse KJein. Oj
parecer do deputado José Múciqí
(PFL-PE), relator da emenda da;
reeleição, deverá ser votado na.
Até
primeira quinzena de janeiro.
três
apresentadas
ontem, foram
da
reeleição.
à
emendas proposta
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Gasto de R$ 300 por aluno
oe Io Grau vira polemica

O melhor caderno
mmw

superior aos RS 230,00
recomendados para a América

ao ano,
Latina.

A emenda constitucional apro*
vada pelo Congresso vincula 15%
das receitas de impostos e transferências de impostos dos estados e

dtonômica do governo, querem
inclusão de um gasto
garantir a
rpinimo anual de R$ 300,00 por
íünõ de Ia a 8* série no projeto
o
oe lei què vai regulamentar
e
DesenFundo de Manutenção
do Ensino Funda^olvimento
tperital edè Valorização do Ma-

municípios para aplicação no T
Grau. Os recursos do fundo serão
redistribuídos pelo governo de
acordo com o número de alunos
regulares matriculados nas esco-

de RS
jgistério. O limite mínimo
300,00 para gastos com os alunos
(fas escolas públicas, que chegou a
da
Spr anunciado pelo ministro
Paulo

Renato

las públicas em cada estado.
O MEC já decidiu que o supletivo ficará fora dos cálculos para
a redistribuiçào. Os técnicos da

Sousa,

Educação.
acabou não sendo incluído na
emenda que criou o fundo, há

área consideram difícil controlar
o número de matrículas e de alu-

(Consed)

nos que freqüentam regularmente
os cursos.
— Alguns seLaboratórios
cretários afirmam que o ensino de

aprovou uma moção pedindo que
ò piso conste na regulamentação

5a a 8* é mais caro, envolvendo a
instalação de laboratórios e bi-

da.lei em discussão na Comissão
de Educação da Câmara. O depu-

bliotecas.

4ois meses, por pressão da área
econômica.
f| O Conselho Nacional de Secretirios

de

Educação

tado Ubiratan Aguiar (PSDBCE); relator do projeto, adiantou
ontem que está propenso a incluir
"Daí
ò piso para 1997.
para frente, caberá ao governo fixar anual-

Ainda

não há acordo

dará instituir o fundo já em 1997.
I ;Mesmo sem uma definição soljre os gastos, o secretário executivo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Barjas Negri, afirmou que
no próximo ano, com a aprovaouçào do fundo e o repasse de
iras-fontes de financiamento para
a área de educação, os recursos
para o Io grau deverão
chegar a RS 14,2 bilhões. Com
isso, o investimento médio por
anuais

aluno no país chegará a RS 495,00

em São

Paulo, que tem poucos alunos
matriculados na rede pública, para beneficiar os que têm mais alunos e menos recursos. Uma simulação feita pelo FNDE, com base
na arrecaçào de impostos, mostra
RS 13
que Paulinia poderá perder
Educacm
aplicava
milhões que
ção para outras áreas.
O governo deverá entrar com
cerca de RS 700 milhões para ajudar estados e municípios onde a
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governo não sabe ao certo
— estaquanto o setor público
—
investe hoje
dual e municipal
°
no 1 grau. As cifras variam de RS
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200,00 a RS 250,00 por aluno/ano, o que significa um investimen-

'
to anual entre RS 5,6 bilhões e RS .
.
7 bilhões. Estes números mostram
Consa
do
37%
somente
que
que
tituição estabelece para ser aplica-

do custo por aluno no pais.

como Paulinia,

,

trará com nada.

destinado àpré-escola, ensino médio e superior. Com o fundo, os

ricos,

.
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serão redistribuídos no próprio,
estado. O governo federal não en-;

do no ensino (25% das receitas de
impostos e transferências de imno'
postos) vêm sendo aplicado
ensino fundamental. O restante é

redistribuiçào dos recursos
base no censo escolar será
feita no próprio estado. O fundo
irá tirar dinheiro de municípios
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caso o governo garante uma comno Rio de Jâneiplementação. Já
'
a simulação do
com
ro, de acordo

este ponto. Em 1997 não
serão utilizados critérios distintos
O MEC quer,
para os dois níveis.
antes, obter um quadro confiável

com

;

Disparado.

estadual receberia do fundo apenas RS 191,00 por aluno/ano e a '
rede municipal, RS 137,00. Nesse

FNDE, a rede estadual contaria
com RS 928,00 e a rede municipal j
com RS 227,00. Os recursos, aí,;
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média do que é gasto pela rede
estadual e municipal é muito baixa. No Pará, por exemplo, a rede

sobre

A

desse
Ciente o piso, sempre acima
limite", afirmou. O governo quer
regulamentar a lei ainda este ano

;

de automóveis do Rio.

no governo
¦ Piso anunciado por ministro tem adversários
W.1ANA LUCENA.;
• BRASÍLIA — Os secretários de
Educação, contrariando a área

de classificados
¦ •
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Além dos recursos assegurados.
ao ensino básico, a emenda aprovada pelo Congresso Nacional
também fixou que 60% desse fúndo serão destinados ao pagamento dos professores de Io grau.
Barjas Negri diz que o fundo
será decisivo para mudar um quadro alarmante: a taxa de repetência ou evasão dos alunos na Ia e 5a
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série é de 43%. Para concluir o 1°
apegrau a média é de 11 anos e
nas 44% dos alunos que ingressam terminam o Io grau.
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Este anúncio tem caráter memifafnte informativo
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COMUNICADO
RELEVANTE AO
MERCADO NACIONAL
A GE Appliances, divisão da General Electric Company, e a DAKO
SA., fabricante nacional de fogões, cotnunicam que assinaram um
contrato dejoint venture entre suas empresas, coma participação
majoritária da GE Appliances.
A nova companhia, GE-DAKO Sin., traz em si o objetivo de oferecer,
através das marcas GE e DAKO, um amplo espectro de produtos,
buscando liderança nos mais variados segmentos de mercado.
A GE Appliances tem uma visão fortemente positiva sobre as
e do Mercosul, e pretende desenvolver estudos
perspectivas do Brasil
detalhados desses mercados para definir oplano dè investimentos a
ser implementado pela nova companhia.
A administração da GE-DAKO será mantida inalterada, não havendo
do corpo atual de executivos da empresa.
planos de mudança
Aos 60 anos, a DAKO é o maior fabricante brasileiro de fogões, com
uma participação de mercado de cerca de 32%, adiciqnando-se
também a produção e comercialização de máquinas de lavar
As vendas da empresa em 1995
populares e outros produtos.

Agora, você anuncia até 20 palavras e só paga
^M

Reais.*

Bode pagar oom seu cartão de crédito on na conta tetefânina.
i

que o JB vende seu cano

Ligue para
516"5000

rapidinho. Seu anúncio vai apareoer em 3 posições diferentes

e na Internet durante toda semana através do JB online.

totalizaram US$248 milhões.
A GE Appliances é uma das 12 maiores divisões da General Electric
Company, a maior empresa mundial em valor de mercado, com lucro
liquido de US$ 6,6 bilhões em 1995e presença em Mais de 100 países
em todo o mundo.
No Brasil e na América Latina, a GE-DAKO irá vender, distribuir e
de ambas as marcas.
fornecer assistência técnica para os produtos

Achei
Perfeito

para quem vende

Pe
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http://www.jb.oam.br
Pbr ordem de preço, de marca epor ordem alfabética.
Tbdo sábado, no caderno Garro e Moto.
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Análise, Projeto e Gerência de Sistemas
Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas

LUCIANACONTI

¦

«
criada hoje pelo governador MaraeUo Alencar unia oomtssào
Será
para propor em 90 áas uni modelo de co-gestáo para o instituto
de Assistência Médica dos Servidores do Estado do Rio (laseij). \
A co-gestào será o primeiro pano para que, até 1998, o estado dê
autonomia ao Iaserj passando a seus funcionários a administração do
instituto, que já foi o mais respeitado serviço médico do Rio.
A instituição — que administra hospitais, postos de saúde e
— é hoje o maior
plano, de
' convênios com clinicas particulares
saúde do Estado do Rio, com um milhão de segurados entre
servidores e seus dependentes.
Mas o gigantismo do Iaserj nào garantiu, nos últimos anos,
um bom atendimento a seus segurados.
Com uma receita de aproximadamente RS 11 milhões mensais
—
proveniente dos 2% descontados em folha dos 330 mil fundonários do estado e dos 120 mil do município do Rio —, o Iaserj não
vê a maior parte desse dinheiro e, portanto, nâo pode cumprir seus
compromissos com os segurados.

'**¦',."
Educação Infantil: Perspectivas de trabalho em creches e
pré-eseolas
Engenharia de Segurança do Trabalho

globalização.

Sem festa
Passou em branco ontem em
Brasilia o aniversário de um ano
do Proer.
Pelas torneiras do programa
saíram mais de RS 12 bilhões

já
dos cofres do governo.

Ecos de 1500
Antes mesmo de acabar de rodar Forall, com Buza Ferraz, o cineasta Luis Carlos Lacerda já está
pensando cm seu novo projeto.
Começar a filmar em 1998 a
história do Descobrimento do
Brasil.
Dando tudo certo, o filme estréiá antes mesmo das comemorações dos 500 anos da chegada de
Pedro Álvares Cabral em Porto
Seguro (BA).
Para realizar a empreitada,
Lacerda já contratou a museóloga
Dora Silveira para fazer a pesquisa
para o roteiro do filme.

Penúria
É ainda pior do que se noticiou aqui a situação financeira da
Universidade do Estado do Rio de
Janeiro.
Esperando um repasse de verbas do governo do Estado do Rio,
a Uerj não pode
as contas de
pagar
telefone de 110 linhas diretas e de
seu PABX, que serve a 800 ramais.
É a segunda vez neste ano que
a Uerj tem telefones bloqueados.

Láecá
: Nâo è só no Brasil que a proposta de união civil dos homossexuáis gejra polêmica'.,
-r um dos
I Na Suécia
países
mais liberais do mundo — uma
proposta semelhante esperou cerca
de três anos antes de ser aprovada
sob protestos de setores conservadores.
Para relatar essas dificuídades, a deputada Barbro Westcrholm, que presidiu no parlamento
sueco a comissão que analisou um
projeto semelhante, dará hoje seu
depoimento na comissão especial,
da Câmara.

'Luxão'

nos ares

Todo reformado, o Luxâo —
novo apelido do Sucàtâo, o Boeing

papel do consultor interno para qualidade
Produzindo com Criatividade

de 3a a sábado-almoço

Informações: CCE • Coordenação Central de Extensão
Horário: 8:30 Às 20:30h. Telefone: 274-4148. Fax: 259-1642
Rua Marquês de Sáo Vicente, 225 - Casa XV- Gávea - CEP 22453-900
e-mail:info-cce@cce.puc-rio.br

ou

ou 4 x RS 47,00

a em» RS 148,00

Controle de batimentos Cardíacos em

da

Mulher do

Paço

Imperial,

Rio
a

lança

dia

campanha

12,

no

Mulher

nu jogada de incentivo i
participação
feminina nos esportes. Na cerimAnia:
o presidente do Comitê Rio 2004, Ronaldo Cezar Coelho, c as medalhistas
Jacqueline e Ana Mu/cr.

A partir de hoje, Dia Nacional da
Cultura, funcionário público lambem
é cultura no Rio. com a inauguração
do

Núcleo de Cultura do Servidor
Público do listado do Rio. Na coor-

V^^B

•xtrcfcios, corridas e caminhados.
ou 4 x RS 38,00

•Termômetro

OUTROS PRODUTOS:

GERIÁTRICA

L

PULSETRONIC V^
=

140,00

EXCELENTE CLÍNICA GERIÁTRICA NO LEBLON
INTERNAÇÕES - REPOUSO - RECUPERAÇÃO
Médico Responsável: Or. Fernando Marques - CRM. 15960
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na Reserva Extrativista do Aho Jurui,, em Marechal Tahuturgo (AC).
Diante da gravidade, o ministro
Gustavo Krausc encaminhou uma
mensagem ao Congresso pedindo o
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A COMUNICAÇÃO ESCBITA NA EMMESA
Inicio:

10/11/96

M

ADMINISTIAÇÁO DE TREINAMENTO
Inicio:

18/11/9*
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FlUXO Of CAIXA E GESTÃO DO CAPITAI DE C WO
Inicio:

10/11/96
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PUNf IAMENTO E CONTBOIE f INANCÍIBO Mfum»
Inicie: 10/11/9*
PIANEIAMENTO. PIOCaAMAÇAO
Inicio:

MATEMÁTICA FINANCEIRA APtICADA (ESGOTADO)
Inicio: 25/11/96
FOÁTKAS EM ADMINISTRAÇÃO
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
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A marca JB Online e o número,
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Presidente da Comissão de Licitação
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Classificados

10:00

Os editais e demais inlormeçôes poderio ser obtidos na SeçSo de Compras/CPP II. fc Rarniro
MagalMes. 521 - Engenho de Dentro ou pelo telefone 5960095: Horário: 9:00h as 16:00h.
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A Comisjslo de Licitação do Centro Psiquiátrico Pedro II comunica aos
,
interessados que promovera abertura de propostas para:

de

"-"

PEDRO

PSIQUIÁTRICO

CENTRO

12/12/96

Término:
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AIVAIIAÇAO ECONOMICOfflNANCEIRA DE EMPRESAS
Inicio:

ma

503-7000^J

ANAUSEI INTERPRETAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES HNANCI «AMaíomoi
Inicio.
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E CONTIOIE DA PRODUÇÃO

18/11/96

do

acertando a Rio 2004.
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E o mat

estrutura.

Quem desembarca no Rio amanhi
éoctwrdtMdordoMSTJoioPtdro

Engenheiros do Rio falando sobre reforma agraria e desenvolvimento da
engenharia.
Uma dessas balas perdidas acaba

ótima infra-

uma
^f^

estudo do caso.

Fala as 20t>30 na Asa, «ta
Botafogo, sobre a qwstio da tetra rw
Brasil. Na quinta-feira, às IMiM,
Inaugura o auditório do Sindicato dos

021) 239-7143/274-3146

"AEstócio oferece
GLICOMED

Quem passou mal foi o préfeito, de Curitiba, Rafael Greca,
que ficou 15 dias internado em um
spa, em Lapá.(PR). .
.
Acordava ás 6h para cami..
nhar na relva e, ás 8h. tomava um
suco para enfrentar uma sessão de
ginástica até o almoço, em que
comia frutas ou, se preferisse, tomava outro suco:
Às léh, dehciava-secom uma
fruta
depois malhar ainda
para
mais. As 20h, tinha que se contentar com uma sopa antes de dor- mir.
Ao final, emagreceu apenas
12 deseus 150 quilos.

O preWto César Mala t a sscrttt*;
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Apofftlno o# pmioo com #st#toscopio
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ros, que è técnico de planejamento da
Secretaria de Administração.
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188,00

Rua Juguiá. 16 - Lobton - RJ - Tia(

ArOnstuns nova Orandt Rio 589-6000
AMinaturai demais Cioadm 0800-23-8787

Estadual dos Direitos

-

mr

direito ao uso da terra de 900 familias, que moram há mait de 100 anos

Conselho

MOUSTAS AIMIUAS rtoessl

Mede sua pressão arterial e batimento»
cordiócos com resultados precisos.
- 148,00
ou 4 x RS 37,00
a vista RS 128,00

Anúncios por TsMone
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•áir^,^wT&^ Achei! Achei! Achfl
{ÍÁitU

•.-

WwbBmJJL
mmmmyair'

Gama Filho, no Rio, que os alunos
não assinem a prova para, assim,
terem garantido o anonimato.

PhisJ

Digital Sunbeam

A Comissão de Defesa do Meio
Ambiente da Câmara discute hoje o

diencia pública da Comissão de Educação da Câmara,' na Universidade

todo

par,)

APARELHO

Ctktn Cabral Euddtsda Carta.

UNE c o Ministério da Educação cm
torno do provio, o deputado Lindberg Farias proporá hoje, cm au-'

Setlex

°^ffSi{?fg
Moderno, preciso e fácil de íisar.
Resultado em 45 segundos. i-«™«i-«u*«>

as audiências.

entre a

Vi.i

RuoBaréo do Torre, 192
Ipanema-TeL: 521-0627

M

MEDIDOR DE GLICOSE'""

eaC*xòtá,aallhafcGe»ff«afer,o

impasse

Garagem com Manobrístas

Serviços da Internet
Têktile Vestuário
Venda Eficaz

acertados o cronograàa dos debates e

o

R$ 19,00 por pessoa

¦:• Programação de Computadores

Sacrifício em vão

na ¦Mkipal de Catan do Rio, He'CMaMWh'

superar

Grande Buffet
"Al
Único
Mondo"

O

po.

trabalho da coraissio especial da

Para

Cozido de Carnes

Gerente "2000"

Seguindo a estratégia de conquistar os centros urbanos para a
bandeira da reforma agrária, o
Movimento dos Sem-Terra planeja
uma ação ousada para o inicio do
próximo ano.
Promover caminhadas saindo
de pontos estratégicos do Brasil
em direção a Brasilia.
Alguns desses grupos de andarilhos passarão até 3 metes na
estrada na tentativa de chamar a
atenção para as mazelas do cam-

denação, o compositor Ehoh Medei-

reeleição. Se tudo correr bem, serio

Cozido de Peixes

I

Depende dos deputados — que em
recesso branco estão sacaçindo diariamente o quorum da Câmara — a
realização manhi da primira ««saio
de

Bollito Maré e Terra

Efeitos Especiais Avançados
Autocad Básico e Avançado
Custo & Preço - o enfoque
para o micro empresário
Gerência de negócios
para o micro empresário

Na estrada

LANCB-UVM

<t*

\hlMfutmo9fdnetn0

Análise de Falhas
Animação e Modelagem Geométrica em 3 D Studio e 3 D Studio

avista RS 119,00

Fazer valer a lei no Brasil nio
é nada fácil:
Nem mesmo a Assembléia
Legislativa do Rk) cumpre a Lei
2.609^de 22 de agosto, que da
própria aprovou para proibir empresas que não oferecem creches
ou auxilio para as funcionárias
com filhos de assinar,contratos
com o setor público. V
O detalhe é que as firmas de
limpeza e de segurança que prestam serviço á Alerj não cumprem á
lei.

PUC
RIO

S.O.S. Verolme

Cumpra-se

para aqulsIçAo 4«
VWSOS IMtQntMS-

EXTENSÃO

.D

Nasce uma articulação para
impedir a morte do Estaleiro Verolme.
Impedido por dívidas de partkiper da concorrência para construção da plataforma de petróleo P
37, na Bacia de Campos, o Vero!me pode vir a ser subcontratado
pela empresa vencedora da licitaçio.
Na articulação, os ministros
Raimundo Brito e Francisco Dornellcs, e a deputada Jandira Feghali, que ontem ouviu do presidênte da Petrobrás, Joel Mendes Rénnó, a promessa de ser um parceiro
da idéia.

O Hospital dos Servkíorw
Estado está licitando

Leitura: Teoria e Práticas U;•.%
;,
Língua Inglesa
j
Psicopèdagogia Diferencial: Diferenças ria Aprendizagem
Saúde Mental Infanto-Juvenil
'¦','.,

instituto.

Todas as vezes que o ministro
Bresser Pereira fala sobre mudahças na Funai, sobra para o presidente da fundação, Júlio Gaiger.
Na primeira vez, os xavantes
fizeram Gaiger de refém. Ontem,
foi a vez dos caiapós — armados
até os dentes — irem á sua cata.
Como nem o ministro Nelson
Jobim sabe o que vai na cabeça de
seu colega da Administração, corre â boca pequena na Funai que,
da próxima vez, Gaiger vai dar aos
índios o endereço de Bresser.
Ai, Bresser terá que explicar
em tupi-guarani o que é organização social, reforma do Estado e

Emàmaim

do

fóoíw

Formação de Tradutores Inglês-Português
História da Arte e da Arquitetura no Brasil

G

707 da Presidência da República
— está nas alturas.
Vai trazer hoje de volta a
Brasília o vice-presidente Marco
Maciel, que estava em Zhnbabwe,
-na África.
Mas Maciel nio vem sozinho.
Ele está dando carona ao vice-mesidente da Argentina, Cario* Rucakauf, que. em Brasília, embarcará em um Fokker do governo argentino rumo a Buenos Aires.

J-

«nto n ucnaçAo

da Violência Doméstica
Comunicação e Imagem

Ao libertar o Iaserj do jugo do estado, o governo estará dando
condições políticas a seus dirigentes de exercerem o papel de
credores do governo, hoje prejudicado pelo caráter estatal do

índio quer saber

Hospital do»
*Me»èmAammm

Brasília.

Belo Horuonte.

Uberlândia e Juil de Fora A revista Programa, que sai
is sextas-feiras, circula no Estado do Rw de Janeiro

S.A. 1996

mielectuaps puW-cjdo* fwsti» e«jnipia» r\èo podem s*r uttltxxJov
reproduüdov apíOpriados ou estocados ttm sistema de banco de dados ou processo similar em Qualquet fofma ou
meio — mecimeo. elelronica irociof iknagem. fotocopi*. geavavio «c —. sem aulon jacio escnia dos titulares «os
Os

lentos,

lotogofisK

direitos autcnais

e

òemjw

cnaçòes
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10 meses, o gasto com aeroportos foi de R$ 186 mil. No período, a Aeronáutica gastou R$ 283 mil com festividades e tomenagens".
•;y
Drapiif

elo mjumumm Carvatti. (IH»0-or)

Corte de verbas afeta segurança de vôo
[¦ Em 1996, só foi gasta a metade do orçamento destinado
à manutenção e funcionamento dos serviços de proteção aérea
ÜUSTAVQKRIEOER

brasIua — 0 corte nos gaslos do governo nduziu os invésíimentos publico* em segurança
meses
péraa. Nos prirwiroi-dez
dò ano, o Ministério da Aero*
náutica gastou pouco n»it da
metade da verba de R$ 15,8 milhões prevista em seu orçamento
para manutenção dos serviços de
proteção ao vôo. Atè ontem, o\
!valor empenhado pelo ministério nesse item era de R$ 8,2 milhões, apenas 52% do previsto.
A verba é destinada a equipamento para proteção de vôo.
Dirigentes do Sindicato Nacional dos Aeronautas denunciam que a redução nos investimentos oficiais em segurança de
Vôo é um dos principais fatores
qè, agravamento no risco de acigentes aéreos. Em 1995, a verba
.prevista no orçamento do Ministério da Aeronáutica para manuftêrjçâo dos serviços de proteção
era de R$ 84 milhões.
gsp-vôo
TÍèsse total, apenas R$ 52 milhões
"Torãm
gastos até o final de 95.
ÍT Levantamento — As inforIjnaçòes fazem parte de um leilváritamento feito pelo deputado
Wiigusto Carvalho (PPS-DF) rio
•jSiaf, o sistema informatizado
buè controla os gastos do gover"os
W' Para Carvalho,
dados
foiostram que já em 1995 as versofreram cortes. Mesmo as-

jbas

sim, o valor efetivamente gasto
foi muito tTHÜor que os R$ 15,8
milhou pitvíitos no orçamento

ríodo o Ministério da Aeronáutica gastou R$ 283 mil com festividades e homenagens". Para o
"com
estes números,
deputado,
fica difícil entender o critério do

deste ano". A proposta de orçamento elaborada pelo governo
pari (997 reduz novamente a
verba, desta vw para RS 14.4

governo para corte nos gastos".
Infraero—As verbas do orçamento do Ministério da Aeronáutica não são os únicos recur-

milhões,
Outrai verbas do governo na
área de proteção ao vôo passam
por um aperto semelhante. Em
1995, o orçamento do Ministério
da Aeronáutica reservou R$
100,8 milhões para o sistema de
controle do espaço aéteo, que

sos públicos na área de proteção
ao vôo. A Infraero, estatal ligada ao Ministério da Aeronáutica
e encarregada de administrar os
aeroportos do país, tem uma
40
previsão orçamentária de R$
milhões na área de segurança em

tem como objetivo permitir a cobertura total do país por rada-

1996. A verba inclui de radares a
mangueiras usadas pelos bombeiros nos aeroportos.

res. Desse total, R$ 90 milhões
foram gastos durante o ano. Em
1996, a verba reservada com o
mesmo objetivo é de

A assessoria de imprensa da

R$ 20,7

Infraero diz que a empresa não
pode fornecer informações sobre

milhões. Até agora, foram gastos apenas R$ 8,7 milhões, ou

o que já foi gasto este ano. Os
dados sobre despesas só são for-

42% do total.
No orçamento de 95, o Mi-

i Brasil só tem um
curso de prevenção
de acidentes

Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cnipa), em Brasília, com 30
vagas por ano", revelou o presidente dos aeronautas. Segundo
Colares, o Cnipa nào terá condiçòes de continuar a fazer o trabalho, por falta de verbas.
• Já o ex-ministro Mauro Gan-

presidente do Sindicato dos
O Aeronautas, Luis Fernando
Colares. disse ontem que a falta
de investimentos tem prejudicado
a segurança dos vôos no país, já
—
que o trabalho de prevenção
que inclui o preparo de técnicos,
equipamentos e agentes de segurança — tem recursos escassos.

Aeronáutica previa,
gasto de RS 4,4 milhões para
"funcionamento
de aeroportos".

ano. Os gastos da Infraero tião
são registrados pelo Siafi.
O JORNAL DO BRASIL

Gastou apenas RS 464 mil, se-

^
procurou ontem o Centro de
Comunicação Social do Ministé-

gundo p Siafi. Este ano, a previsão de gasto caiu para RS 2,5
milhões. Em dez meses, o dinhei-

obter
rio da Aeronáutica,
para
explicação sobre os critérios usa-'

ro efetivamente gasto foi apenas
RS 186 mil.

dos nas previsões orçamentárias
e de gastos. Até o inicio da noite,

[Banco de Jóias
WtAWtOkCBm^O

um

Êtmlkl

lote

único

UNIVERSITÁRIO PEDRO IRNISTO

no total da

10 itens
— Revelador automático
p/ Raio X etc, no
total de 05 itens
13:30H — Bicarbonato de Sódio 8,4% ampola

çorn diferentes lotes de fabricação.
esse motivo, solicitamos aos nossos

Por

•WffiON<CMBlNrKN

esses

•UNQlE«Nf<0UII0S
»-lOM»-M

lotes

horas,

eles

tuição

por

Assim

de

comercialização

serão

recolhidos

lotes certificados

procedemos

em

itens

Dia 13/11/96
Convite — 191 /96 — 9H —

Acabamento p/ válvula de Descarga oriente
(canopia), no total de 54 itens

super

O Instrumento convocatório estará à disposição dós interessados na sala da
Seção de Preparo e Licitação, situada na Av. 28 de Setembro 77 — Vila
Isabel.
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Embora
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ktttftuto

Os interessados poderão obter cópia do Edital na SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO E LAZER. 1° andar, na sala da ASPLAN. procurar das 08:00 às 12:00 horas, após pagamento de
taxa no valor de R$ 150.00 (cento e cinqüenta reais).

Achei! Achei! Ache

mmtmm

clientes

imediatamente.

DIREITO

A documentação habilitatória e as propostas serão
recebidas no dia 17 de dezembro de 1996 às 15:00 hs
no AUDITÓRIO DA ESCOLA DE í° E 2° GRAU DOM
LUCIANO JOSÉ DE CABRAL DUARTE, à Rua Itabaiana s/n°. em Aracaju-Sergipe. As normas do Edital
estão de conformidade com a Lei n° 8.666/93 de 21 de
junho de 1993, com alterações introduzidas pela Lei n°
8.883 de 08 de junho de 1994, como tambóm normas
do acordo de empréstimo n°3.604/BR-BIRD.

Convite —189/96 — 9:30H

c/ 20ml, no total de 11

mesmos

ao Brasil
rfiÚGráSNB-NtB

A Comissão Especial de Licitação da Secretaria de
Estado da Educação e do Desporto e Lazer, constituída
pela Portaria n° 218 de 26/02/96, avisa que se acha à
disposição das Firmas interessadas o EDITAL DE
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL n° 001/96. para
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR.

Dia 12/11/96

—

os

produção,

N° 001/96

AVISO DE LICITAÇÕES

190/96

de

INTERNACIONAL

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

—

prováveis da queda do Fokker.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA

para produção de concreto betuminoso usinado a quente na Rua Anastácio
- Vila
Correia S/N
São Francisco,
Município de São João de Meriti
(Processo n° E-07/200984/96).

Convite

rante a decolagem, detalhe que é
apontado como uma das causas

lapso/distribuímos no mercado preservativos LIFESTYLES. sem a devida aprovação do Inmetro. Os lotes são: 34121110/

,

pertencentes,a

AVISO DE LICITAÇÃO

1.1/2x3/16,

Um dos temas do encontro vai
ser a possibilidade de o reverso —
uma concha que funciona como
freio aerodinâmico — abrir du-

34121100/34121105/34121120/34131105/34131120.

CONCESSÃO DE LICENÇA
ENGENHARIA E PROJETOS LTDA toma público que recebeu da
'«4N.DAÇÀO
ESTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIO-AMBIENTE - FEE-?
MA, a Licença de Operação - LO n° 246/96, com validade de 1825 dias,

Cantoneira de ferro

por causa do acidente com a banda Mamonas Assassinas.

Por um

respeito

•.FLEXOR

Convite —188/96 — 9H —

ções do Anhembi. O evento, antes
marcado para março, foi adiado

COMUNICADO AO MERCADO

^süasjÍias"

DOMEIO-AMBIENTE

n,S,/

e prevenção de acidentes, que começa hoje, no Palácio de Conven-

uma divisão do departamento,
que trata das investigações", explicou. Para ele, não há necessida"Há
de de se criar uma agência.

«MMMMONS

cida.

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGENHARIA

I

seminário sobre segurança de vôo

nas empresas aéreas, com vários
membros da Cnipa e da Dipa —

prevenção de acidentes e investigaçào, administrado pelo Centro

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
EDO DESPORTO E LAZER
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

HOSPITAL

Em São Paulo, ainda sob o
clima de comoção gerado com a
queda do Fokker 100, que matou
98 pessoas, a TAM patrocina um

que foi diretor geral do DAC.
"Nós
fazíamos um circuito de
auditoria técnica e operacional

O sindicalista criticou a política do presidente Fernando Henri— responsável, seque Cardoso
ele,
pela crescente redução
gundo
dos gastos com serviços públicos.
"Temos
apenas um curso de

nenhuma informação foi forne-

O deputado Augusto Carva"no
mesmo pe-

lho afirma que

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO-AM BI ENTE

ver

por isto!", afirmou.

dra, da Aeronáutica, disse que
nào enfrentou qualquer problema
em relação a verbas, na época em

OVS

fg\

55 anos o ministério é responsável

necidos no encerramento do

da

nistério

Aeronauta culpa governo

S.
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o ano que vem
O governo nio divulgara o conteúdo das caixas pretas até o relatório final, previsto para

DÁC concentra investigação em
falha da turbina no jato da TAM
tokkér fará revisão da ftotamundi^
|>MAWAMAYR1NK*

„,_» PAULO — A comissão do De*
Civil (DAC)
partàmento de Aviação
100 da
Fokker
do
a
queda
queinvestiga
TAM concentrou-se ontem na hipótese
de que foi mesmo um defeito no reverso
da turbina direita que derrubou o avião,
matando 98 pessoas. Os peritos examinarám as primeiras peças recolhidas dos
destroços do jato e ouviram testemunhas do acidente de sexta-feira, entre
elas o mecânico Antônio Rodrigues
Buçno, da Líder, que disse ter visto da
a concha

pis® que
durante a decolagem.

da

turbina abriu

Os três representantes da Fokker,
fabncante do avião, na comissão informaram que a empresa pedirá uma revi

sãodaftotam»^aldemod>lp>ÍOO,se:
for provado que o jato da TAM caju
a falh?
por falha de equipamtótò.r&
100
não
osFqktór
reverso,
do
sido
tiver
recolhidos;
ser
poporque
precisarão
dem voar sem esse sistema auxiliar dos
freios. Um comandante c^Boeíng 747,
disse que já
que não quis se identificar,
sem
reverso'desativado,
o
voou com
a operação.
qualquer prejuízo para
Nota oficial do Ministério da Aeronáutica, divulgada em São Paulo pelo
seu porta-voz, tenente-toronèl-aviador
Flávio Lúcio Sganzerla, informou que
as caixas pretas do Fokker da TAM já
estavam sendo analisadas na cidade de
Seattle, nos Estados Unidos. As caixas
transcritas em
pretas não puderam ser

J- l-J'" * ~o aparelho
—s
"~ de leitura. A decodifiSào Paulo porque estão danificadas mais
cação da segunda caixa poderá será feiAs caixas pretas chegaram ontem de
tam Washington.
manhã em Redmond, subúrbio de SeatO tenente-coronel Sganzerla, toda a
Washington,
onde
setle, no estado de
conversa mantida pelos pilotos do Fokfirma
escritório
da
riam analisadas num
ker 100 está gravada. O presidente do
AlliedSignal Aeropospace, fabricante
Sindicato Nacional dos Aeronautas, co*
do equipamento. Segundo o porta-voz
mandante Luiz Fernando Collares, dis*
Ron Iori, a empresa só forneceu o equise, entretanto, ter informações de que a
das
informações
pamento para leitura
torre de controle do Aeroporto de Con*
a
caixa
Recorder,
Data
do Flight
preta
gonhas não gravou os diálogos.
técnicos como altitude,
que grava dados
O Ministério da Aeronáutica advervelocidade, direção, posição da asas.
—o
em sua nota, que é a única fonte
tiu,
Cockpit
A segunda caixa preta
de informações sobre o acidente.
oficial
conversas
Voice Recorder—que grava
"Por
essa
razão, não pode ser responsacom
comunicações
e
as
entre os pilotos
opções que privilegiem
bilizado
ser
não
cabine,
na
por
e
sons
torre
a
pode
fontes de interesse e origem duvidosos".
analisada em Redmond, porque é um de
•Colaboro» Flávia Sekks
(Washington)
modelo antigo e a empresa não tem

Três corpos serão identificados pelo DNA
ROBERTO BASCCHERA
E SANDRA BALBI

•
sXo PAULO — A diretoria do Institutõ Médico Legal (IML) fez ontem
umà reunião com parentes das cinco
vítimas do acidente com o avião da
TAM cujos corpos ainda não haviam
sido identificados: Flávio Araújo Filho,
Gilberto Aquino" Júnior, Luis Romero,
Maria Lima e Flávia Stalti. Dos cinco

!

corpos, dois estão em fase final de identificação. Os três restantes poderão passar pelo exame de DNA, informou o
diretor do IML Francisco Claro.
Segundo Claro, deram entrada no
IML 98 corpos, sendo 81 homens e 17

Jabaquara matando todos os ocupan"O
instinto de vida faz com que,
tes.
apesar do sofrimento; as pessoas retomem o dia-a-dia após a perda de um
éimportanparente ou amigo". Para isso
te o ritual do. velório, enterro e missa.
Isso ajuda a elaborar a perda," diz Giovanni Torello, medico psiquiatra da Es"Sem
um
cola Paulista de Medicina.
corpo, porém, o inconsciente pode criar
fantasias de onipotência, de que a pessoa não morreu," alerta o médico.
Professor—O corpo do professor
Marco Antônio Oliveira, 36 anos, uma
das vítimas do acidente,

no solo,

foi

mulheres. Até o início da noite haviam
sido reconhecidos 78 homens e 15 mulheres. Ontem, o corpo de Arthur

enterrado na manhã de ontem, no cernitério Gethsêmani, no Morumbi. O enterre, acompanhado por cerca de 200

Eduardo Gasparian, diretor da Voith,
¦
, foi entregue à família. Outras cinco fa¦,Y milias, entretanto, ainda não tinham o
:
consolo do ritual de um enterro que
encerre o ciclo de dor a que estão sub-

de três dias
pessoas, encerrou á agonia
da família e de amigos, que não tinham
certeza se Marco Antônio havia. sido

metidas desde que o Fokker 100 deco*
lou da pista do aeroporto de Congo*
nhas e despencou sobre o bairro do

Orsini de Castro. A casa foi totalmente

resgatado dos escombros da casa onde
morava, no número 77 da Rua Luís
destruída no acidente.
O reconhecimento do corpo carboni-

___\

___\

Z___\W

zado foi feito pelo dentista de Marco
Antônio, às 23h de domingo, no Instituto Médico Legal; revelou Vágner de
Oliveira, um dos irmãos de Marco Antônio. A noiva do professor, Carla,
acompanhou a cerimônia ao lado da
família, de amigos e de alunos de Marco
Antônio, que dava aulas de física e
matemática em duas escolas estaduais.
"Se
eu tinha boas notas na escola, devia

foi

uma

vizinha chamada Conceição.

Ele era uma tocha humana, quando ela
o enrolou num cobertor e apagou o
fogo", disse Araci, irmã de Dirceu;.
Indenização — Dois peritos contratados pela Unibanco Seguros começaram ontem o levantamento nas casas
afetadas pela queda do Fokker 100 da
base

no

relatório

desses

a ele, O professor era uma pessoa muito
boa", comentou a aluna Paola Andréa

Com
aos
peritos serão feitas as indenizações
donos dos imóveis. Apesar do inicio dos
trabalhos, os moradores da Rua Luis

Dias, que fez questão de ir até o Morumbi assistir ao enterro.

Orsini de Castro continuam intranqüilos e já se articulam para fundar uma

O sócio de Marco Antônio num peautopeças,
queno negócio de venda de
Dirceu Barbosa Geraldo, 39 anos, con-

espécie

tinua internado em estado grave na UTI
do Hospital Albert Einstein, no Morumbi, com queimaduras em 75% do

TAM.

de

associação

das vitimas do

acidente. A idéia partiu do jornalista e
da Silva, que
professor Jorge Tadeu
teve seu sobrado parcialmente destrui-

Em companhia do professor,
Dirceu descarregava peças de uma caminhonéte, quando o avião em chamas

corpo.

derrubou; combustível sobre os dois.
"Dirceu
ia morrer carbonizado, como o
sua vida
professor Marco. Quem salvou

do. Ele, já prepara um dossiê com base
"Estou
em reportagens de jornais e TV.
fazendo contato com outras vítimas. O
importante

é

não

haver desmobiliza-

seguradora
ção"; disse Jorge Tadeu. A
relação de
uma
moradores
pediu aos
todos os bens perdidos, como móveis,

"¦

_¦
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Empresário que se
suicidou diante de

h

^

modelo é enterrado

b

¦*&
SÂO PAULO— Foi enterrado ontem em São Paulo o
¦¦'
29
anos,
enTjurs,
empresário Luiz Carlos Leonardo
:'
contrado morto em seu apartamento, na manhã de '-'¦
domingo, com um tiro de revólver calibre 38. Ele era
namorado da modelo e atriz Ana Paula Arósio, 21 '••
anos, que. disse estar a seu lado no momento do
disparo. Ana Paula trabalha na novela Razão de viver,
do SBT. Muito abalada, ela nâo foi ao enterro.
Luiz Carlos e Ana Paula namoravam há cinco
meses. O empresário, que era dono de uma rede de
hotéis, deixou três bilhetes anunciando que ia se matar.
"Discordo
da teoria dos suicidas. Deus abençoe vocês

;

humanos, pois desejo-lhes paz nesse mundo de mentiras, prazeres e coisas materiais, pelas quais vocês tanto
lutam. Adeus", escreveu.
O delegado Mario Prandini, que investiga o caso,
à policia
quer saber por que o suicídio foi comunicado
detectar
quatro horas depois. Foi feito um exame para
resíduo de pólvora nas mãos da modelo e do namorado. O revólver era de Luiz Carlos.

,
.
,.:

¦
Segundo a polícia, Luiz Carlos teria descoberto que ,
a
segundo
homem,
Ana Paula envolveu-se com outro
tranqüilizante e
policia. O empresário vinha tomando
"Não
há culpados. Que
remédios contra depressão.
todos perdoem a minha vontade de partir", escreveu
,;
em outro bilhete. A empregada Maria das Graças
Almeida Pinheiro, 28 anos, contou que o casal teve
.,
uma briga feia na noite de sexta-feira e disse que ouviu
domingo.
:,
de
manhã
o disparo às 7h30 da
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repubUçiinos abraçaram plataforma considerada e^m^[
¦ Diante dá guinada do presidente democrata para o centro pojitico,
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WASHINGTON

—Quando os âmefi
"à.
.rj
ricanos forem
urnas hoje pàr|jí'|
eleger o presidente"\ __._
que os levará aO-.gFeS
próximo século, 7-não tomarão sua j '
decisão pensando j
no candidato, com menos falhas de <,
caráter — póntò sobre o qual o
republicano Bob Dole baseou sua
campanha — mas na visão de governo apresentada por cada candidato, nos assuntos que mais lhe
interessam. Para a maioria, as prioridades são a economia, a educação, a criminalidade e as drogas.

líZ.y*'

__^____B____''

Bill Clinton, que em novembro
de 1994 sofreu humilhante derrota
de seu partido nas eleições para o
Congresso, restabeleceu-se como
um político centrista. Embora defenda a redução do tamanho do
o Estagoverno, ele ainda acha que
eduna
cumprir
a
um
tem
do
papel
cação, saúde e assistência social à
ao
população. Os republicanos,
contrário, querem um Estado de
tamanho mínimo, e propõem cortes
ainda mais profundos em todos os
Além
projetos sociais do governo.
disso, são majoritariamente contra
o aborto e contra a ação afirmativa
—
minoque garante cotas para as
e no
ensino
de
rias nas instituições
o
foi
Isso
trabalho.
de
mercado
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mento até 2002 já é suficiente para
manter o governo nos trilhos: desde
1992, déficit público caiu de
US$290 bilhões para US$107.
As propostas de Clinton sobre
cortes de impostos—todos os candidatos as fazem durante campanhas — não são tão ambiciosas
quanto as de Dole, e portanto parecem mais verossímeis. Clinton promete um crédito de US$500 para
cada criança com menos de 13
anos, em famílias com renda anual
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para os estados. Daria aos pais que
— a
têm filhos em escolas públicas
—
a opção de receber aju*maioria
da oficial para matriculá-los em es.
colas privadas. Clinton quer gastar
mais em educação e argumenta que
o futuro dos EUA na economia
de
global depende de uma força
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Os cortes orçamentários propôstos por Dole passariam pela educação. Ele eliminaria o Departamento
de Educação, dando maior poder
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tros créditos para incentivar a edu7
cação universitária.
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de até US$60 mil. Ele eliminaria o
imposto sobre os lucros da venda
da residência primária, e daria ou-^
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15%, representando uma perda de
arrecadação de USSS48 bilhões.
Clinton se opõe a tal emenda e acha
que a meta de equilibrar o orça-

Dole diz que a primeira coisa que
faria se fosse eleito seria equilibrar
o orçamento federal, para revitalizar a economia. Enviaria ao Congresso uma emendai Constituição
o
que proibiria para sempre que
governo gaste mais do que arrecada, ao mesmo tempo em que prode
poria um corte de impostos
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bastante para que os democratas
expintassem seus opositores como
tremistas do conservadorismo.
Orçamento — O ex-senador
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trabalho mais bem treinada. Apoiado pelos sindicatos de professores,
Clinton ser recusa a gastar dinheiro
e tem
público em escolas privadas
como meta ligar todas as salas dé
aula à Internet até o ano
indústria privada pagará a
Crime —. Na guerra
crime e as drogas, Dole

2000. A
conta.
contra o
diz que

seria muito mais firme que Clinton
foi até hoje: propõe tratar jovens
criminosos violentos como adultos
no sistema penal, dobrar a assistência federal aos estados para a construçãoderprisõese forçar prisioneiros a trabalhar. Clinton defende
sua atuação, apoiando-se em esta-

tísticas do FBI, que indicam uma
nos últimos
queda na criminalidade
anos.
Uma das principais diferenças
entre os candidatos é o grau de
apoio que dedicam ao controle de
armas. Clinton apoia leis limitando
a venda de armas, defendeu a Lei
Brady — que requer um período de
— e
espera na compra dé armas
expropõe agora estendê-la para
de
lista
da
cluir também
potenciais
compradores aqueles que cometem
violência doméstica. Dole é contra.
Os candidatos também diferem
em sua posição quanto à ação afirmativa. Dole quer eliminar os pro-

I

I

às %~~
gramas que dão preferências
norias, Clinton quer modificadas,
"¦'
apenas. Na questão do aborte^
Clinton favorece o direito da tÉSE^c
lher a escolher e Dole se opõeÃ í
intervenção a menos que seja fi_dr
caso de estupro, incesto ou perjg57;U
de vida para a mãe. Na imigra&jk
¦
Clinton defende o direito de filhos;
Í!
ilegais^
ou
de imigrantes— legais
irem à a escola pública, enquanto;' i
Dole favorece leis que barrariam*,
essas crianças do sistema. Na ptò^Z
'
teção ao meio ambiente, Dole quer
•.:
menos regulamentação, enquanto*
empresas
de
par-.r.
Clinton desconfia
>o
ticulares tomando cuidado de SéU"
quintal:

PAULO CARUSO
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Gangorra do Poder
hora, ai pesquisas eleitorais
"já
ganhou"
Ã corroeram um pouco ò
democrata anunciado também para o ConClinton congresso dos EUA. O presidente
confortável,
liderança
sua
unuou a manter
7,3
pontos percentuais da
que iam desde os
Reuters (na véspera) até os 18 pontos do
última

vice-presidente, toda a Câmara dos Deputados, um terço do Senado, 11 governador
res, representantes estaduais, funcionários
locais (da direção escolar a aheriffs), e pro-

tftw York Times. Mais uma vez se evideno
pia, na eleição da maior potência mundial,
diviter
um
de
governo
desejo do eleitorado
dido: poder a um dos partidos, contrapoder

nunciar-ie em questões que vão de impostos
a verbas de educação. Temas não faltam.
Os EUA ao hoje o único país capaz de
enviar forças para qualquer parte do mundo. Ainda sio a potência' dominante no

âO outro.
-•A convivência de ambos é a essência da
democracia americana, obrigando políticos
a"fe equilibrar na gangorra e forçando-os ao
diálogo, ainda que forçado, nos momentos
Iftàis intricados. O desafio dos partidos é
levar correligionários às urnas (ou às máo voto é íacultati-.
quinas) num país em que
vo e na ultima eleição presidencial, em 1992,

Extréritó Oriente, Golfo Pétiico e Europa
ocidental — regiões-chave do planeta! Sua
economia é a que mais cresce entre os países
ricos, com a manutenção da superioridade
em setores como informática, biotecnologia
e aeronáutica. Três quartas partes do coméieio internacional sfto feitos em dólares e
as taxas de juros dos EUA sfto parâmetro
dependem
para o mundo. Europa e Japão
das exportações agrícolas americanas. Este

ifi 55,2% dos eleitores registrados compareccnin*
-p'"
Isto tudo significa que nenhum presidente chega ou já está no poder com um
"cheque
em branco". Conforme lembrou
OJn correspondente da agência Efe, se os
republicanos tornarem a ganhar
dd Congresso, será a primeira
1930 que obtêm a maioria em
casas do Congresso por mais de

ano mais de 1 milhão de pessoas pediram
cidadania americana, dobro do ano passa-

a maioria
vez desde

ambas as
dois anos.
Isto também significa que a visão interna"cional
teve enque o Congresso americano
se perdemocratas
dominado pelos
temporariamente,
menos
erá, pelo
pois
3"üànto
Gingrich, situado à direita da direita republicana, fez com que as Casas se centrassem
nacionais.
nos
"' assuntos
Não é eleição desimportánte por vários
eleitores vão eleger presidente,
qiçtivos. Os

Enfim, não é à-toa que os olhos do
mundo contemplam a eleição de hoje, para
a qual os partidos políticos americanos gastrês vezes mais aoft motuy (fundos
republiprivados) do que há quatro anos. O
cano Dole não entregou os pontos até o

taram

último momento, tentando reeditar a façanha de Truman em 1948, quando, tendo as
pesquisas apontado vantagem para Dewey,
apertou o acelerador e, numa histórica campanha de trem, percorreu o país, e ganhou.
A sorte está lançada. Como disse uma eleitora, aposentada, refletindo pessimismo nãò
necessariamente indicativo do estado de es"Prefiro
as falhas de carápírito da maioria:
ter do Clinton aos ataques que Dole fez
contra ele..."

Eterna Polêmica
comerciais e nas contas do gorenascer no país a polêfizeram
verno
Déficits
mica entre defensores da estabilização como
pfé-condição ao crescimento auto-sustentado e os que põem uma pitada de inflação na
receita para crescer.
'
Reedita-se meio século depois o debate
entre Roberto Simonsen e Eugênio Gudin,
quando o Brasil ainda era pré-industrial. Siraonsen defendia ação do Estado como saudável empurrão para o desenvolvimento;
Gudin, fiel à ortodoxia fiscal, considerava o
Brasil com Vocação agrícola e o Estado não
devia gastar além da conta. O impasse continua.
O Brasil industrializou-se e cresceu adolando o protecionismo estatal (como queria
Simonsen). Mas, à falta da ortodoxia fiscal,
o desenvolvimento não se sustentou (como
alertava Gudin). O descontrole orçamentario gerou a hiperinflação e a estagnação dos
anos 80, promovendo a maior concentração
de.renda da história do país.
"O esforço de reordenamento das contas
públicas iniciado pelo Plano Real produziu
'resultados extraordinários: além de a inflação
ter recuado de 45% para menos de 1% ao
-mês, 13 milhões de brasileiros, segundo o
Ipèa, recuperaram poder de compra sem a
inflação e deixaram a linha da pobreza, sendo
incorporados ao mercado de consumo.
' "'
O cenário mudou muito, no Brasil e no
mundo. Os polemistas são outros. A equipe
econômica e um grupo de economistas com-

prometidos com a estabilização alertam para os riscos do crescimento exagerado sem
ajuste fiscal. O alemão naturalizado americano Rudiger Dornbusch, professor de economia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, defende a tese de que só combate à
inflação não resolve os problemas nacionais. como a abissal distribuição de renda.
A parte palpites interesseiros dos analistas do mercado financeiro — ironizados
pelo

ministro

da

Fazenda,

Pedro

Malan,

que lembra serem poucos os brasileiros
balança copreocupados com os déficits da
—
central
a questão
mercial
que continua
e à
estabilização
à
ameaça
pairando como
do
liderança
a
sob
retomada do crescimento
e
fiscal
ajuste
de
falta
é
a
setor privado
rea
reorganizar
reformas estruturais para
lação entre Estado e sociedade.
A rigor, só no período de Robeito
Campos e Otávio Bulhões (1964-67) o Brasil
fez ajuste fiscal e promoveu reformas que
garantiram a retomada do crescimento por
quase dois decênios. Enquanto o Brasil não
fizer a reforma fiscal, o crescimento econômico sempre correrá risco de políticas tipo
stop and go, que interrompem o processo.
Políticos que, sem inflação, perderam a
bandeira eleitoral, deveriam compreender
que a população deseja que a estabilidade
A
prossiga com a aprovação das reformas,
menos de quatro anos do século 21, já era
hora de os políticos agirem com seriedade e
aprovarem as reformas para o Brasil sair do
impasse.

Derrota do Futebol
clube do Rio entre os oito primeiros
do Campeonato Brasileiro, menos de
Sem
nove mil torcedores se sentiram encorajados
a assistir domingo, no Maracanã, a um jogo
gue deveria ser um clássico, Vasco e Botatogó, mas nfto passou de espetáculo chinfrim,
dé gols discutíveis, arbitragem deficiente,
"treinadores
invadindo o campo e dirigentes
de clubes tentando bater no juiz.
"carioca.
12, Retrato cruel da decadência do ftitebol

oportunidade, pois não comparece mais ao
estádio para ver seu time lutar para nfto ser
rebaixado.
O que esperar das torcidas e galeras se
treinadores e cartolas têm esse tipo de com-

O gol de um jogador do Botafogo
em situação irregular foi pretexto para que o
técnico vascaíno Antônio Lopes, um delegado da polícia, invadisse o campo, sendo logo
seguido do vice-presidente do clube, o depuj;$o federal Eurico Miranda, que obrigou o

lembrar a atitude dai autoridade! americanas
em relação ao brasileiro exibidonista que invadiu o campo no jogo BrasU-Japfto, nas
Olimpíadas, para saberá medida a tomar.
ter duas
Todo este espalhafato só
pode
de
se
Ou
destempero
trata
explicações.
do
mlum
conseguem
não
cartolas que
garantir

árbitro a se refugiar no vestiário.
.... Depois de longa e exasperante interrup„ção, como o Vasco desempatasse numa jogada em aparente impedimento, foi a vez do
presidente do Botafogo, Carlos Augusto
.Montenegro, invadir o campo para tentar
espancar o árbitro. Não contente com isso,
. ayisou pelo rádio que o esbofetearia quando
,,o encontrasse. Tempos atrás, o presidente
do

Flamengo, Kleber Leite, procedeu da
mesma forma. O do Fluminense, Gil Carneiro de Mendonça, não chegou a ter a

A OPINIÃO DOS LEITORES

do.

portamento? Como admitir que um delegado,
um deputado Mirai e o diretor de um imconportanto instituto de sondagem tenham
duta tio reprovável? Por que nfto foram imediatamente detidos e processados? E só

nimo de qualidade futebolística à torcida ca»
rioça, ou, o que é pior, estaríamos diante de
um comportamento exibicioniita e astutamente teatral que tenta camuflar o fracasso
técnico com cenas de vulgaridade explicita.
A vergonha que o futebol carioca tem
passado no gramado é produto de um processo de decadência que começou com a
interferência dos bicheiros e prossegue sob a
influência de dirigentes que deviam ser indiciados por agressão e falta de decoro.

Varig
referência ao vôo RG 483, no
a Varig esclarece que housábado,
último
compressor
ve um esto) do
(falha momende uma
ocorrência
a
com
tânea do motor)
dos
externa
combustão
rápida
eventual e
Com

momengases, processo que, em nenhum
no moincêndio
como
to, se caracterizou
tor.
As ações adotadas que foram o corte
do motor e regresso ao aeroporto de oride segem são procedimentos preventivos
sem
gurança recomendados nestes casos

um
pectativa de aumento de salário em
igual a
máximo
é
no
inflação
baixa
de
pais
ela!
O que todos desejamos é que governo e
Congresso pensem e repensem no; Custo
Brasil para que possamos alçar vôo para o
direprimeiro mundo. Arnaldo Jannuzzi,
ImHalea
Representação,
tor executivo,
—
de
Rio
Ltda.
Exportação
portação e
Janeiro.

que se constitua em estado de emergência.
Em nenhum momento a segurança do
vôo foi afetada e os seus passageiros foram acomodados em hotel. Posteriormente, seguiram viagem em outro vôo.
"Livro
Com referência à reportagem
conta história de desastres aéreos" publi, cada na edição do JORNAL DO BRASIL
deste domingo (3/11/96), a Varig esclarece:
Na cabine de comando de seus aviões
viaja a tripulação técnica do vôo e, se fòr o
caso, viajam tripulantes extras, ou pessoas
sempre usam uniforqualificadas que nem
os assentos exocupando
me da empresa,
cedentes.
Eventuais visitas de passageiros à cabine de comando somente ocorrem a convite do comandante em fase de vôo de cruzeiro. Paulo César da Costa Fonseca,
Varig — Rio
gerência geral de Imprensa,
de Janeiro.

Darcy
Ao acabar.de ler a entrevista com
Darcy Ribeiro no JB de 3/11, vieram-me
identificar,
primeiramente as lágrimas por
em sua imensa sabedoria, o amor que esse
esta terra e
grande brasileiro nutre por
a tristeza por
pelo seu povo, e, logo após
essa nova frente de batalha que é a sua
doença.

Desastre aéreo

Também acredito no que afirma
Darcy: que um dia seremos a civilização
mais bonita da Terra. Será que nossos
políticos deixarão que isso aconteça?
De um carioca emprestado a São Paulo. Frederico Carlos Lima — Sio Paulo.

Tive profunda decepção ao ler no JB a
entrevista em 3/11 com o brigadeiro Mauro Gandra. (...) Fiquei decepcionada e ao
mesmo tempo surpresa. Como é que um

D
Darcy Ribeiro é sempre atual. Continua lúcido e com uma percepção profun—
da do Brasil. Paulo Roberto Cardoso

brigadeiro, com sete mil horas de vôo,
experiente, diz que ainda não há uma tese
confirmada sobre a influência dos célulares na segurança de vôo? Ora, o mundo da
aviação sabe que ela existe e o pior desas— empresa
tre foi o dojato da Lauda Air
ex-corredor
do
austríaca de vôos charttr,
de Fl Nlkki Lauda. A queda deste jato,
causada por telefone celular, ocorreu em
1991 na Tailândia e causou a morte de 223

Rio de Janeiro.

Um relatório da Civil Aviation Auihority;áa Inglaterra, garante a existência de
provas concretas de que uma quantidade
considerável de acidentes aéreos ocorreu
aparelhos
pelo Uso indevido de pequenos
eletrônicos capazes de provfcar interferência nos equipamentos de bordo dos
aviões comerciais.
Se o ex-ministro quer provas concretas,
Ou será que ele
pelo menos, aí está uma.
algum
motivo nfto
e
existência
da
por
sabe
FerreiSaatos
do
Carmo
Maria
quis dizer?
de
Janeiro.
ra de Mello-Rio

Custo Brasil
Como o governo e o Congresso deseno primeiro mundo
jam ver o nosso pais
com o Custo Brasil tão exorbitante!
Como pode o empresário competir internacionalmente, se paga por uma passade R$ 700, e
gem aérea para Maceió mais
com este valor pode ir pelo menos duas
vezes a Buenos Aires c ir e voltar de costa
a costa nos EUA!
o empresário brasileiro
Como
pode
internacionalmente
competir
pagando
emmais de 60% de juros anuais sobre
só
mundo
no
primeiro
préstimos, quando
lhe são cobrados 6%!
Como pode a CEF achar que a juros
de 12% anuais mais TR poderá a classe
média comprar um imóvel, quando a ex-

Sarney
O Informe JB de 4/11 diz, sob o título
"irritação
"Nem
do senalá, nem cá", da
dor Epitácio Cafeteira, vasculhando na
memória os últimos passos do presidente
do Senado, José Sarney". Ora, não foram
apenas dois partidos; (...) foram, até aqui,
três. Quando Sua Exa. interinamente presidiu, no regime ainda militar do general
"falecido"
PSD, larJoão Figueiredo, o
"Nào
declarar:
ao
rédeas
as
podendo
gou
mais unir o meu partido, renuncio à sua
integrar, de imediato
presidência", e foi
"vice",
do
como
chapa,
a
(ou já antes?)
Tancreo
deputado
candidato do PMDB,
do Neves. O resto de sua eletrônica carrei"tudo
,,/;
ra política é de domínio público, e
de
_^,
independe
que é notório ou público,
"Sarserá, pois,
provas". O título do livro
ney e seus três partidos". Werner Netaab
— Rio de Jaadro.

Teatro Municipal
Tomo conhecimento pelo Informe JB
de 2/11, que o IPHAN está bloqueando a
construção de corrimõet nas escadarias do
Teatro Municipal, como deficiente físico
que só pode subir escada com corrimçfto,
com muita tristeza, tive que deixar de
freqüentar aquele teatro. Faço um apelo
aos arquitetos do Iphan para que concordem com a colocação dos corrimões. Tenho a certeza de que saberão chegar a uma
solução que não prejudicará a estética do
nosso belíssimo Teatro Municipal. Dirceu
— Rio de Janeiro.
de Alencar VeUoeo
Cartas para esta seção:

Av. tírasil, SOO, 6° andar.

CEP 20949-900 Rio de Janeiro, RJ. FAX-021-580-3349.
As cartas serio selecionadas psra publicação no lodo ou
em parte entre as que tiverem assinatura, nome completo
e legível e endereço que permita confirmação prévia

org
E-mail Internet: jbiu ax.apc
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Verissimo está de férias. Sua coluna volta a ser publicada a partir do dia 11

DIZEM

^oGondeé
inseguro para
debater, que venha o

0mm*

Os bobós ê a fala do rei
Estamos na sua solei ra, repete FH, e
mais do que nunca há que repetir o
rigor do asseio, da casa em ordem, de
tudo que seu mestre mandar, que pedem as nações postulantes, ávidas de
"historicamente
revestirem a fatiota
correta" deste fim de século. Só que ai
estão os especialistas do ramo — aqui
e lá fora — a repetir que não há ainda
nenhum caso de regime análogo ao
brasileiro,' de garantida retomada do
desenvolvimento após o marco da infiação zero e da casa em ordem. Nem
sobretudo pode-se confiar em que as
empresas transnacionais — as únicas

CÂNDIDO MENDES*
-Cêbfal' F Hho

I

(CwMMito a prwsMo' «ÉfQio

:

(PSO-l.aoatrintor-mafedadatJattnciadt

i

MuoonctrrtMt.QMt-noJD

Jafcr.

"Foi

tudo uma

grande palhaçada"

muito pouco sobre

j

nosso cinema71

(Técnico do Botafogo. Jair Pereira, definiudo ot acontecimentos de domingo no Maracana, durante o togo entre teu clube e o

iHtoatt to*
(MinMrv dt CuIM». fftneíioo

Vaaco da Gama. Ontem no M)

ItftdO.t twÊtÊHM

"Saio

frustrado por
não ter dado uma
bolacha na cara do

|

«Is-òé

do

Montenegro,

pfOWÇtO

Botafogo,

aobre

tua

acontecimentoe rMnfdoe

Carfot

AuquMo

partclpaçto noa
por Jair Pereira

:

coisa fifrtil de

LadyÍMw

:
(Soptaflo

(Presidenta

m

WQflf.Wt

aos Wmes braaiWrae. Ontem no JW

affwvctnt

Bliwi

H^fwncsia.

negando que seu trabalho de ativista eocrel
tenha algo a «ef com filantropia. Ontem em
O Este* dtS

Pauto,

como palhaçada. Ontem em O OW»)

"É

debate demais

para o meu gosto"
a prefeito Luta Paulo Conde
(PR), ao desistir de comparecer ao debate
proqramado pela TV Bandeirantes. Ontem
(Candidato

¦d_l

_k_^l

rUrt_r«

no*)

MOAÇjR WERNECK DE CASTRO

Carnaval
na França
a fiò, os jornais franceses nâo deram uma só noticia
do Brasil, a não ser algumas linhas sobre uma briga de
Dias
bandidos numa favela do Rio de Janeiro. Eis que durante o
Festival Internacional de Dança de Lyon houve um estouro
na imprensa e ria TV, mostrando a multidão fascinada com
o desfile da Imperatriz Leopoldinense. Acho que não tinha— desde a apresentação
mos sucesso semelhante — ao vivo
dos nossos tupinambás na corte de Rouen. pouco depois da
descoberta do Brasil.
No embalo da boa vontade, o bale Corpo, de Belo
Horizonte; também ganhou elogios, de mistura com certo
espanto — os franceses, quase que perguntando como era
Mas na mesma
possível haver làbas coisa tão refinada.
em Paris
aviões
lotavam
negócios
de
homens
ocasião
comércio em
de
feira
importante
a
comparecer
uma
para
São Paulo. A mídia, presa aos seus estereótipos de estimação, custa a perceber que por aqui há outros atrativos
além da pauta de rotina.
Já de volta ao Brasil, vejo que os jornais dão grande
espaço Aochanteur bahianals Caetano Veloso, á propósito das suas três noites em Paris. Outro brilharecò continua a acontecer num domínio inesperado, o da literatura:
há semanas, o mago Paulo Coelho está com dois livros na
lista dos 10 mais vendidos na França. À guisa de desculmeio encabulada, os franceses explicam que se trata
pa, "um
fenômeno planetário", já que Coelho vende A
de
beca em 40países. Mais um efeito da globalização!
Falar nisso, fora do universo do espetáculo uma noticia que nos diz respeito aparece em Le Monde (30/10). O
vice-presidente mundial da Volkswagen e diretor da emestá
presa no Brasil, José Ignacio López de Arriortúa,
mencionado numa matéria sobre a guerra entreis rnultinacionais pela conquista de grandes executivos, com
equipes inteiras, para ganhar uma feroz competição global. A General Motors e sua filial alemã Opel não se
"Herr
López" para a VW,
conformaram com a perda de
Em conseindustrial.
espionagem
de
a
esta
acusando
Unidos e
nos
Estados1
movido
foi
um
processo
qüencia,
aceito também pela Justiça alemã. A GM pede indenização alegando prejuízos sofridos com o desvio de um
disquete que continha um programa de redução die custos
para vários modelos seus. Nesse terrenoT os franceses
estão sempre atentos...
Galté P_r_ienne - Na rua Saint-Andrés-des-Arts há uma
cujo nome faz os brasileiros pararem, perplexos. Chamaboate
\'
se, com perdão da palavra, Lá Chochoiie. Nada a ver, porém,
com o que os nossos turistas ficam pensando. Em Sodome et
Gomorrhe, de Mareei Proust, esse era
o apelido dado carionhosamente ao
Falun di burocracia oa
professor Bríchot, o especialista em
etimologia que freqüentava o salão
Dossa Biblioteca
de Mme. Verdurin. Dicionários inNacional, mas na
formam que o termo designa uma
famosa Bib-OthèqiK
pessoa cheia de não-me-toques.
Decepção, pois, para os que se
Natioiiale,deParis,épk»r amairamiwvocáDutohomófonoem
mmum—mmmm'—*—»
português, chamado chulo pelos gramáticos. Diante daquela boate, com aquele nome capaz de
circular entre as mais respeitáveis famílias francesas, imagino
que o seu show ainda esteja.apresentando o inocente.cancã
de Offenbach. Não deu para conferir.
Burocracia — Falam da burocracia da nossa Biblioteca
Nacional, mas na famosa BiWiothèque Nationale, de Paris, é
pior. Fui lá para consultar um jornal francês da década de 30,
Antes de ser atendido, precisei esperar numa saleta para sofrer
um interrogatório sobre o que pretendia pesquisar. Depois
mofei de novo, em outra sala, para apresentar prova de identidade e preencher uma ficha. Recebi então um cartão de freqúehcia, válido por dois dias apenas, e pude afinal chegar ao salão
dos microfilmes. Não era o meu dia, porque não consegui
encontrar o que buscava.
A vingança de Napoteão - Topo com a transcrição de um
trecho de Victor Hugo, datado de 1848. Ele conta que chegaram
á Inglaterra vários milhões (sic) de caixotes com ossos humanos
misturados aos de cavalos, entulho recolhido nos campos, de
batalha napoleônicos de Austcrmz, Leipzig, Iena, Friedland é
Watcrloo; e que essas ossadas, pulverizadas, serviram pra
"engordar
as vacas inglesas".
Pois hoje essas vacas estão morrendo aos montes. Sem
dúvida é uma vingança póstuma de Napoleào Bonapart-,
derrotado pelos ingleses. É uma maldição do Corso, essa doença
da vaca louca, fantasma que apavora a Europa e arruina a
Grã-Bretanha. Que falta faz uma Eca de Queiroz, o das Cartas
da Inglaterra, para contar com todos os detalhes essa história
sensacional.
'

.tornai'-!», <• nnitor

TJ spelho, espelho, onde no mundo en£1 contraremos uma pais como este?
temos hoje a ventura de dispor das ex*
traordinárias entrevistas de FH sobre o
exibem o
próprio desempenho, que nos
idéias,
tuas
inteiro,
corpo
presidente de
entre
os
o
seu projeto político:
passado
do
desenteorias
das
sagrados
monstros
volvimentoe da dependência; o presente,
do
que não quer se demitir do cuidado
intelectual oom sua ação de governo; o
"real
futuro no pacto entre a
politik" e o
injusto.
menos
um
de
afinal,
país
ganho,
Após a morte de Mitterrand ou a saída
de cena de Felipe González gozamos da
oportunidade única, hoje, no Brasil, de
fruirmos o Tratado do Priricjpe, por ele
mesmo, neste fim-de-século. E nosso, no
este
panteon das espécies de governantes,
o
com
convivermos
de
prazer solitário
a
dimensão
é
outra
não
E
rei-filósofo.
— em
qualquer pronunciaque nos leva
— a cobrar,
cabeça-reinante
da
mento
sem concessão, de quem pode infinitamente, como faz crer a consciência do
o presidente
protagonismo de FH. Junta
à dência, a fortuna dos deuses e, rio
toque de fada de toda a sua escalada
devaspolítica, a simpatia e a suavidade
tadoras da interlocução. Fernando Henrique esbanja o charme dialético no misto único de lucidez e malemolência de
Sequem sabe bailar com a posteridade.
o
acontedutor-seduzido, que entorpece
cer, preguiçoso das suas cobranças, suscetível de abrir as muitas passagens do

que sobrarão no terreno, com a execução do Estado e o engolimento da
empresa nacional — vão de fato voltar-se para o mercado interno e atender às nossas exigências de emprego e
de desconcentração de rendas. Ao contrário, as trans ou multinacionais continuarão a competír pelos melhores bocados no mercado global, às batatas ou às
urtigas as exigências de mudanças, ou o
beneficio da verdadeira prosperidade
prometida como segundo tempo do arrasador sucesso do real.
O olhar longínquo que o presidente
deita sobre o Brasil que queremos leva o
sociólogo a esquecer que a história se faz
, por uma prática de tensões, não por uma
fé ex machina, em atores pré-designados.
FH desmonta a classe como protagonista importante hoje no Brasil e designa a
sociedade civil como ator de toda cena
do futuro, entregue o gatilho do progres-

dito coroei da história, mais para pangaré do que para roncinante. De tantos
dotes e sortes, é impossível ao presidente
fugir da impunidade: do silenciamento
da autocrítica que termina por ser o
castigo sob medida dos grandes reis-filósofos. Vamos legar ao milênio uma vinheta suntuosa do que é, no Brasil, o
intelectual no poder. No pódio da consao pengração brande o azorrague sobre
samento de onde emergiu, num exercício
de contrição demistificadora. Se todos os
esquerdistas são bocós, continua FH,
nem todos os bocós são esquerdistas.
É a longo prazo que o presidente
vespeiro
quer ser julgado, removido o
da utopia, num projeto em que acredita por inteiro e que passará a dar
frutos, cento por um, após o pastoreio
da estabilidade, e do real. Mas ao mesmo tempo nos diz que o compromisso
que rios redimirá a prazo médio de... pende ainda de uma aposta histórica
esboçada com toda a temeridade. Não
tem certeza o presidente de que entramos

na

Nova

Ordem

Internacional.

so ao bingo eàcabra-cega das parcerias.
Nào, propriamente entre o Estado e a
multinacional, mas sobretudo entre as
superempresas e as brasileiras em fim de
festa. De principio, o governo descarta
"reserva
estratégica" de intervenção
toda
do Estado no domínio econômico. Não
há prioridades na passagem ao martelo
das privatizações, nem sobretudo cogitou o Executivo de manter uma posição
"vendedora"
na negociação das empresas públicas. Fiel a esse entreguismo resignado, vão-se os anéis e também os
dedos, nos tantos réis de mel coado em
Doce sobe a
que, afinal, a Vale do Rio
votainsensibilidade
leilão, sob a mesma
da às sucatas de velhas e confusas parcerias entre o capital público e o empresariado brasileiro; Entregamos as jóias da
coroa — para. reduzir o nosso déficit
interno, mas só vai de mal a pior o outro
sanipulmão do respiradouro da nossa
dade econômica, mesmo se resgatado o
sopro da boa moeda. Continuam indenes
os déficits dos estados financiados pelo
Banco Central, no custeio da máquina
do arcaico e do pacto político brasileiro,

ria transação em que FH não pede menos
nem paga mais do que Campos Sales pu
Washington Luis. A intocabilidade ita
dívida estadual é o preço político neces"real
sário a esta,
politik", só que hoje
-da
justificada pelos mais altos desígnios
esta
Menos
Magna.
da
Carta
reforma
muda, frente ao primeiro e ético propósito, mas se negocia, e se paga mais peto
menos, no apoio ás emendas: só cresce
afinal a benesse aos governos estaduais ç
suas bancadas do mais voraz clientelismo. O propósito final de FH é, exata*
"universal
dos
mente, o da realização do
Direitos do Homem", garantidos pela
democracia e prometidos pelo desenvelvimento. Mas nosso é o tempo dos \pmens partidos pela exclusão social onds
somamos uma tragédia do fato à tragédia do seu reconhecimento na cabeça djj
2Q2Q
presidente. Quantos brasileiros até
— rrjas
—
banquete
do
não
fora
ficarão
da ração mínima do sustento na miséria
"Sei
lá", diz o presidente;,5Q
terminal?
milhões, 20 milhões, sei lá, repete FH na
magnífica lucidez das impotências fina»?
dos governantes ou do cinismo apocaUü"depois
do dilúvio". Por mais que
co do
se estiquem as reeleições, o prazo _3|
hecatombe desborda do mais afávéfié
aplicado dia-a-dia do soberano, sobre _s
durezas irrelevantes, a fome dos súditos
ou as brioches de Maria Antonieta.

Z".'

São macros coeficientes de excluído}
Mas eles
que nos aguardam no futuro.
as duas
consoante
ser
diferentes,
podem
alternativas entre os modelos eqonônucos que disputam o nosso fim de milêp^ç».
O socialdemocrata perde o sono nessa
constatação e trabalha o que pode contra.
a corrente dessa fatalidade, e sua foice
entre o Brasil e um nào-Brasil. É intervencionista, desconcentrador de rendas,
defensor da presença constitutiva do poder público na correção dos desequilíbrios sociais. O liberal ou o neoliberal vai
.

em frente, sono garantido, à reeleiçãpríje
não nos açode a mão da Providência,
bobado,
que nos valha, na sorte, a mão
mercado. Nosso é um tempo do sociaüsmo paralisado pela maldição do mufcj,
da aposentadoria dos carismas, das tecatologias do populismo, para nos felicipanglossianamente do melhof
mundos, como apraz o tucanatq.
Não temos Salinas nem Menems no ar*
mário de esqueletos. Eia! Sus! Que VTtarmos
dos

mos ao admirável mundo novo, que quer
a frieza sueca, sem a sua igualdade me*
dular, e o país de Juscelino, sem a sua
audácia.
'

Da Academia

Brasileira de Letra»

Por um tráfego humanizado
JOSÉ RODRIGUES DE FARIA SOBRINHO

*

toda uma discursei» sobre os
Há ônibus: quanto às tarifas; quanto à
redução das mesmas em algumas linhas;
quanto ao decreto do prefeito tornando
a tarifa básica a máxima; quanto ao
combate ao uso do transporte artesanal;
"locaute"
em certos
quanto ao uso de
à
momentos; quanto
pressão exercida
Empresas
das
para modipelo Sindicato
licitação;
de
edital
no
ficações
quanto ao
número de linhas, desconhecido da entidade pública; quanto a irregularidades
nas concessões de várias; quanto à utilização de decreto de 19S3, já caduco pelo
inciso XXI do artigo 37 da Constituição
dé 1988, para evitar as licitações; quanto
a linhas em caráter experimental e que se
mantiveram; quanto à suspensão das
mesmas, pelo governador, e que tiveram
"sub
o direito de operar
judiee"; quanto
à reprovação de toda uma frota em vistoria e com denúncia de suborno; quanto
á isenção de ICMS; quanto à não cobranca de ISS; quanto a formação de
cartel investigado através da Secretária
do Direito Econômico (SDE) em processos que tratam do reajuste abusivo no
às
preço das passagens no pais; quanto
Comissões Parlamentares de Inquéritos
— CPIs a serem instauradas na Câmara
Municipal do Rio e na Assembléia Lcdo Rio — e aos
gislativa do Estado
"lobbys"
existentes nas mesmas, que as
travam; quanto ao discurso inócuo dos
irregur
políticos, no combate a possíveis
laridas; quanto ao gerenciamento, único
no país, dos vales-transportes pela Federação das Empresas da Região etc.
Tudo muito impressionante e triste
efetivo esclarepor nada ser feito para o
cimento.
"massa",
na cidaOs transportes de
de, trens, metrô e barças vivem nos

estertores, com previsão de melhoras
somente no fira do governo do estado,
com os trens passando dos 400 mil
de 1 milhão
passageiros/dia para cerca
e o metrô de 380 mil para aproximadamente 1,2 milhão, mas retornando ao
anos atrás. Mesmo que
que já existiu
essas excelentes previsões sejam cristalizadas, é ainda muito pouco para as
necessidades da população, que hoje
utiliza os ônibus em número superior a
7 milhões de pessoas/dia. Assim, os
ônibus ainda serão o bom padastro a
cobrir grande parte das necessidades
de transportes — com todas as implicações negativas ao meio urbano pela
sopoluição ambiental, atmosférica,
nora é visual; pela falta de manutenção dos veículos; pelo excessivo numero deles em certas linhas e falta em
outras; pela desordem nos itinerários,
pelos horários inconvenientes, pelo
desleixo no cumprimento de suas atribuiçôes, pelo desrespeito ao passageiro em geral, pela atuação autoritária
dós empresários como donos do tráfeuso do
go dá cidade e pela decisão do
ônibus da forma que desejam:
A desordem no meio urbano tem o
ônibus como um dos principais participantes. Essa situação extraordinária
nos transportes coletivos tem como base as concessões e permissões que no
país tendem a se eternizar e que devem
ser revistas e'cassadas. Partindo-se então de licitação da qual todos possam
participar, até as cooperativas, desde
e se
que Cumpram todos os requisitos
enquadrem nos principios administrativo-financeiros e de planejamento. Essas
condições, que passam pela organizaçào das empresas, com ênfase numa
ressalpreparação de profissionais que
toda
de
dependem
a
urbanidade,
tasse
uma estrutura:

quanto ao empregado.

no que concerne a horário de trabalho^
assistência médico-psicológica e treina
mento (todos sentimos os efeitos estres.
santes do tráfego e podemos percebera
ônibus, face
que seja o profissional do
clima ¦•às
vão
do
dificuldades
ás
que
equipa*aos
humanas);
relações
quanto
mentos, sua qualificação, sua capacidàde de segurança e conforto. Às entida^
des públicas da área cabe, além da
fiscalização clara, a supervisão da racionalizaçào do uso, com vias e faixas
exclusivas ou preferenciais, com veiculos os mais coerentes quanto a tipos e
dimensões, quanto a linhas, itinerários,
e terminais, comunica
pontos, paradas
"design",
horários e fre
ção visual e
e lev«o
qúência com base em pesquisas
e
destino,^de
tamentos de origem
ua
catraca, de sobe e desce etc.
—
ônibus
dos
Essa racionalização
"mastransporte complementar aos de
sa" — deve ser organizada a partir de um
coletivos. Esse pjflplano de transportes
integrar um plano
deve
vez,
sua
no, por
diretor de transportes de toda a regjàp
metropolitana, com propostas efetivas
na modalidade
quanto a novas ligações
ferroviária, sensivelmente mais segurçj.e
de maior beneficio/custo.
Temos a impressão de que os empresários do setor já chegaram à exaustâgQe
estão dispostos a participar desses planos
citados — com ênfase em novas ligações
sobre via permanente.
Nosso sentimento ainda crê em melhoras com a nova Câmara e com as
— revertendo^)
modificações na Alerj
A percèpquadro negativo apresentado.
obrigadesses
que
ção
problemas parece
rá o novo prefeito a implementar solucom o
ções mais coerentes e em conjunto
tráfego
vista um
governador, tendo em
humanizado.
•

Engenheiro de tràtego da CEfWO
í
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Campanha

frenética

até jt-.yéssperá

¦rdinton, favorito nas pesquisas, faz um apelo final contra a abstenção, enquanto Bob Dole encerra maratona de 96 horas
oposição, exausto e rouco ao encer-

FiVAVlASEKLES

rar % horas de uma marafona final, continuou a atacar Clinton. O

Correspondente
WASHINGTON

-^^o

último

dia

dá' campanha presídêncial de 1996,o
presidente Bill
CHftton, confiante
na-Teeleição,

insis-

H

ELEIÇÕES

tiH.flue os eleitores
fossem

às

FllâtaS
iI*»**M^

urnas

terceiro candidato, Ross Perot, res"Um
suscitou um velho fantasma:
segundo mandato de Clinton será
como a segunda administração de
Richard Nixon, um desastre politico nacional", disse, referindo-se ao
escândalo

Watergate que obrigou
renunciar em agosto de

hoje: nos EUA o voto não é obrigatôrib. Bob Dole, o candidato da

Nixon

Bttl CLINTON

Dele pode-se destacar a obsessão para fazer política, o coração
bondoso ou a sensibilidade para

Ã procura
de um lugar

a

1974.

a

Whitewater

no caso

ou a

confessar

aspectos

modelo

de suas

para
como o

cuecas.

ANTÔNIO CAfiO
El fiais

Os quatro anos de presidência
mostram alguns lucros inegáveis.

tãgem, Como Bill Clinton decepcionou a América, O primeiro da classe,
O trapaceiro, No fio da navalha,
Boy Clinton. A estes livros é preciso acrescentar o que o próprio presidente escreveu e no qual manifesta sua visão profética: Entre Hope
(sua cidade natal no Arkansas) e a
história.
> Estes trabalhos iluminam algum
fado do polifacetado personagem: o
inteligente, o carismático, o extrovertido, o simpático, o moderado, o
o

caótico,

inseguro,

o infantil,

versátil, o esquerdista.

Como

o
ho-

mem, o presidente busca a reeleição
como um adolescente que necessita
amor

do

unânime

de

todos

para
acreditar em si mesmo. Como candidato, Clinton apresenta o saldo
de uma obra relativamente positiya, mas sem definir sua personalidade política.
< Nenhum outro

presidente americano despertou tanto interesse peIa análise de sua psicologia. Nenhurn foi tão franco e misterioso,
tão aberto e contraditório. Para aiguns, esta complexidade constitui
um tremendo perigo para os EUA;
para outros, um traço de sua grandjrfigura humana. Poucas figuras
deste pais suscitam tais sentimentos
"É
de amor e ódio.
quase impossívtr*nào ficar encantado com ele e
quase impossível não ficar decepoionado", diz o jornalista Todd
Purdum.

ção
pesquisas,
final com base no slogan de que
construirá uma ponte para o futuro
"Eu
da América.
já fiz tudo que
podia, agora é a vez de vocês. Peço

Na campanha

1992, prometeu
criar 8 milhões de postos de trabalho,

cifra

de

ultrapassada

em

2 mi-

lhões. Prometeu reduzir à metade o
déficit fiscal, e o conseguiu. Prometeu estender uma rede de proteção
social e fez alguma coisa: a primeira
lei que obriga a manter o salário
das mulheres grávidas, o aumento
lei para
melhorar o seguro-saúde. Prometeu

do

salário mínimo,

uma

reduzir a burocracia e já eliminou
mais de 200 mil postos no aparelho
estatal.

Prometeu

uma lei sobre a

reforma da previdência social e assinou-a. O índice de criminalidade
caiu pela primeira vez em décadas e
foram proibidas algumas armas de
fogo.
Em política externa, sua atuação
foi irregular, longe da liderança indiscutível que o mundo costumava
ver em Washington. Mas contribuiu para os processos de paz no
Haiti, Oriente Médio e Irlanda do
Norte. Conseguiu a ratificação do
Tratado Norte-Americano de Livre

dos

o fiasco

lembrarão

dos quatro anos de governo Clinton, é provável que não mencionem
nenhum dos resultados acima. Mas

Congresso têm boas chances de vi- .
;
tória.
,

individual ilimitada e nenhum governo. Browne, 63, é consultor dé"

escândalos com algumas mulheres.
Os boatos

sobre

aventuras

se-

xuais têm prejudicado Clinton, não
porque podem tirar votos, más porque minam sua credibilidade. Felizmente para ele, o que é preciso para
vencer hoje não é credibilidade,
mas votos.
Clinton

Pragmatismo
sem ideologia

eleições

a

nos seus simpatizantes,

teria

Presidentes dos EUA no século 20

vez

Cada
posta

com

0 Partido Republicano elegeu 10 presidentes e o Partido Democrata, sete. Os republicanos K
conseguiram reeleger cinco presidentes, os democratas apenas um. Truman e Johnson eram vices, Bf<
Br
assumiram a Presidência e conseguiram se eleger a seguir para um mandato presidencial. Ford
completou o segundo mandato de Nixon e foi derrotado por torter ao tentar o mandato presidencial. BJ
Br
os mandatos presidenciais americanos são de quatro a quatro anos, com posse a 20 de janeiro
Bi
direito a uma reeleição.

^B>J|^HÍ"

vicção,

outras

ambições,

GeorgeHerbert

Ronald Wilson

JanwsEarl

WalkcrBnh

Reagan

(Jiarsiiy)üuier

"fiirWRe$W^[''
i—aitüa

ta,

entre democratas

nos, entre

e republica-

•

Dole lutou com todas as forças

por esta última oportunidade de
realizar a ambição maior de sua
viida. Depois de 20 anos de empenho,

três tentativas

fracassadas e

dma desastrosa campanha, o verdadeiro

Dole

tentou

se camuflar

sob o populismo para evitar o peride uma derrota humilhante e
go
aem assim foi bem sucedido. Se as
estão

certas,

Dole

não

çesquisas
conseguiu convencer os americanos
de que seria melhor presidente do
Bill Clinton. Ele bem que tengue
vou vociferar com paixão nos comicios, discutir com agressividade nos
debates, mostrar perfil atraente na
tV e recitar frases brilhantes, mas
confirmou-se o que se sabia: isso é
judô o que Dole faz de pior.
: Os americanos avaliaram
que
Classe de presidente seria Bob Dole
depois de iulear aue classe de vida.

quinas de costura. A recessão econômica obrigou os Dole a morar no
porão e alugar o resto da casa.

se ganha um lugar na História.

hospitais.

Várias

vezes,

esteve

ítriaitar

asssBSxJ t^#^^asssCaH

dores e tem dificuldades para cumprir certas atividades rotineiras e
sua imagem ficou associada á boli-

da de uns poucos amigos o levariam adiante. É esta vivência que
lhe permite hoje relativizar os problemas e que o tem tornado um
homem desconfiado, que prefere se

sem consultar ninguém. Quando,
este ano, decidiu abandonar o Senado para se concentrar na campa•nha
presidencial, demorou vários
dias para comunicar isso á mulher,

agricultores cuja única distração

duas

era a missa dominical.

que Dole não soube encontrar na
primeira mulher, Phillys, de quem

do desastre de Pearl Harbour. No
dia 14 de abril de 194S, três semanas antes do fim da Segunda Guer-
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O casamento de Dole com Eliza1975, criou

vezes,

seria

uma equipe

o complemento

se divorciou em 1972. Desse casamento nasceu a única filha de Dole,
Robin, atualmente com 41

anos.

Bob

filhos,

e

Elizabeth

não

têm

netos nem um jardim para cuidar.
O relógio cinematográfico do candidato parou em John Wayne e seu
único hobby é ver debates políticos
da televisão. As horas de intimida-

ra Mundial, a 10a Divisão de Mon-

de e descanso

lana, na qual servia, travava uma
das últimas batalhas no vale do Rio

apartamento do edifício Watergate

Pó, na Itália. Sua unidade foi apanhada snh o foeo inimieo. Ele so-

^f^BS^S^L \19*^^BBb\

guiar pelo próprio instinto e que
toma as decisões mais importantes

política com raízes e horizontes em
Washington. Elizabeth, ministra

um banco local, quando decidiu se
alistar no Exército, um ano depois

BBB

VsiJWaVtS»

ambiente que cercou a infância de
Dole era formado por esforçados

versidade de Kansas, com bolsa de

*1

totalmente, mas perdeu a mobilidade da mão direita. Ainda hoje sofre

beth, em

Dole estudava medicina na Uni-

¦¦P^jt-V^^l^* »"

Esta experiência marcou seu fu-

valor do sacrifício e do trabalho. O

zes incompreensíveis.

B
m

turo.

Elizabeth.

dou o gosto pelos provérbios, pelas
frase feitas, que ainda utiliza, embora soem anacrônicas e muitas ve-

iiiçsíSiíSiis!?!"!

às

Não havia livros na casa dos
Dole. Doran só ensinouaos filhos o

Deles her-

PI

vo agora é testar se assim também

Dole entendeu então que somente sua determinação pessoal e a aju- i

provinciana e na hipocrisia dos salões de Washington.

_J^

I

Hope e Washington.

ma de mestre na arte da composi-

vendia má-

I-JÇ^JíS!!!!!"
imiaimir

Genüd Rudolph

Clinton aprendeu que é assim que
se ganham eleições. Mas seu objeti-

fia.

Bina,

!!!(Í!$tt^!!K?Z
'imii'mimi

posto por outros. Ele propõe ficar
no meio, entre a esquerda e a direi-

Congresso, restou-lhe apenas a fa-

cereais. A mãe,

iSi

presidente critica tanto o modelo
estatista defendido por alguns
quanto o modelo ultraliberal pro-

nha que tem sempre entre os dedos
paralisados para dissimular a atro-

têridade de sua humilde origem

assssB

esperan-

ças e dúvidas ante um grupo distinto de ouvintes.

gia que o defina ou de uma obra
que o marque. De seus 36 anos no

todo várias vezes, educado na aus-

^B --latal

que é difícil não dar-lhe apreço. O
problema é que, horas mais tarde,
pode expressar, com a mesma con-

Aos 21 anos, teve que reaprender a cuidar de si mesmo sozinho. Conseguiu se recuperar quase

estado do Kansas. O pai, Doran,
era empregado de uma firma de

IsPflMlMal

tal convicção

dúvidas, o faz com

confiável. Mas que, em muitos sentidos, não é mais que a história de

22 de julho de 1923 em Russell,
uma pequena localidade rural do

WÍI1ÍflM

grupo de americanos para confessar suas ambições, esperanças e até

nava única e exclusivamente diante
"Mais
e mais pessoas

mem que, em meio século de carreirà política foi derrotado e ressusci-

^LB ¦

que o presidente se
o microfone ante um

portas da morte.

Robert Joseph Dole nasceu em

1

vro Em defesa do governo.

em perspectiva para compor o retrato de uma figura amável firme e

Bill Clinton—é o pragmatismo.

principais,
em pelo menos um dos 50 estados.

vimento de Meditação Transcenfj
dental e, segundo assessores, prati-;-'
","^
cante de levitação.

escreveu Jacob Weisberg em seu li-

Dole se dedica à política há meio
século, sem indícios de uma ideolo-

dos 73 que carrega nas costas. Este
comportamento é típico de um ho-

cédulas

motivo para pensar que
teria maior base de apoio eleitoral",

correria louca proclamando uma
visáo panglossiana que se descorti-

tivesse 37 anos e não os bem vivi-

nas

nenhum

freu ferimentos graves. Dole passou
três anos entrando e saindo dos

ção política e dos acordos. Sua unica característica notória — e, para
seu pesar, a que mais o assemelha a

estão

alia-

dos e adversários permanentes, ganharia mais respeito, mas não há

carreira, sem chamar demasiada-

mente enquanto corria incansável
para cima e para baixo como se

três

ideológica mais clara frustraria me-

ob Dole passou as últimas 72
MJf horas da campanha numa

à?tão vindo para o nosso lado. Vamos trabalhar dia e noite para chegWk vitória," repetia obsessiva-

cédulas de 44 estados pelo Partido'
da Lei Natural, é associado ao rhó-:;'

cesso pode ter a ver com sua indefi"Um
nição.
Clinton com linha

um homem comum que, com realismo e constância, soube ir fazendo

de seus olhos.

ram na Comissão Federal de Elei-

cada

que classe de pessoa tiveram diante
de si. Essa vida, essa pessoa que
seus biógrafos tratam agora de por

mente a atenção.

SOO P

dois ou quatro anos ao longo de
seus 22 anos de vida política e só
perdeu uma. A explicação desse su-

õji resultados
¥J

US$

investimentos e cobra

hora. O físico John Hagelin, 42, nas0

çòes como candidatos à presidência, mas apenas 21, incluindo os

povo, ele confia no governo."
Os candidatos estiveram em 10
estados ontem em sua furiosa ten-

""'ífWeiftw

ÔOBDOLE

Além de Clinton, Dole e Perot,
270 homens e mulheres se registra-

E ele é bom de urna.

disputou

segundo mandato. Em seu livro, o

dar sua obra. Se pedirmos aos americanos que lembrem alguma coisa

Reuters que indica uma diferença
menor, de 7 pontos percentuais.
"Se
essa pesquisa estiver certa, nós
vamos ganhar", disse, bebendo de
um copo de chá quente na madru"Confio
no
gada Iria de Arizona.
povo, o presidente íâo confia no

Harry Browne, do Partido Liberta-,

homosse-

México num momento critico para
sua economia. O maior êxito nessa

empanados por essa personalidade
enganosa que o impede de arredon-

rio, pode ser votado em todos oir1
estados. Ele defende uma liberdade*r

xuais no Exército; a declaração de

Agora, Clinton promete completar sua definição como líder num

Todos esses méritos têm sido

tativa de convencer os indecisos.
Clinton preferiu estados onde candidatos do Partido Democrata ao

Dole preferiu ignorar as pesquisas que dão a Clinton uma lideran—
çade 10 a 15 pontos percentuais
das redes CNN e ABC, dos jornais

Comércio (Nafta) e da Organização
Mundial de Comércio e ajudou o

área foi lograr, por sua decisão pessoai, um cessar-fogo na Bósnia.

The New York Times e The Wall
Street Journal — preferindo enfo"
car uma pesquisa da agência inglesa

que, hoje à noite, antes de dormir,
vocês pensem no futuro."

reforma do sistema de saúde e os

satisfazer

ria História

polêmica sobre o caráter e a administraçâo de Bill Clinton: Alta vol-

posiapelo

Pode-se avaliar seu instinto conspi-

tentar

íntimos,

Os titu-

um

que fumou maconha, mas não tragou; o fracasso de sua tentativa de

ratório

los das biografias refletem a
WASHINGTON

fez

nas

todos.

ouvir e

inocência

-

Clinton, eufórico com sua

transcorrem

num

de Washington, onde poucas vezes
recebe convidados e onde toma a
maioria de suas decisòes.(A.C)

• 0 anil {«soa - Trieodore Roosevert, empossado aos 42 anos em 1901.
e o bmssisUs - RonakJ Reagan tinha 78 anos ao deixar o poder em 1989.
e única pnsMoali a aanfer and ot sWa smmbMn cssaacstrtas - Franklin Delano Roosevert teve
três, mas, por causa do precedente, o Congresso aprovou uma emenda constitucional que permite
apenas uma reeleição.
e única rnâtmHÊ cMlt tm nm afansMuHisa - Grover Cleveland, que foi presidente de
1885 a 1889 e de 1893 a 1897.
eússMSWsnisMnaimisIraCMttSafns^ HowardTaft.
e|sns4s4asMlics«lo--William Henry Harnson (1841). Pegou pneumonia no dia da posse e
¦
morreu 31 dias depois.
e Única amltsali safttsra - James Buchanan (1857-1861). Uma sobrinha fazia as vezes de
primeira-dama.
e htsltintea ts» ¦erraram ta cuia - Oito presidentes morreram no exercício do mandato.
Quatro foram assassinados: Abraham Lincoln (1861.1865), James Garfield (1881), William
MacKinley (1897/1901) e John Kennedy. Os outros foram: William Harríson, Zachary Taylor
(1849/1850), Warren Harding e Franklin Roosevelt.

tiytitititi,'titititi--tiiti^:tim»»^ti'j:*»
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¦ Apesar das denúncias contra Clinton,
R(UTH MARCUS
•nyt
Washington Post
y

dinheiro durante a campanh»

arrecadou mais
dados oficiais mostram que oposição
ft-Hta ¦"*-!-*¦

superado de longe pelo órgão simf-'
lar dos republicanos, que receber

é
ço». O problema do republicano
dinheiro
muito
que teve que gastar
—
na fase tias primárias
quando
teve que enfrentar outros pré-candidato» dentro de seu próprio partido —, enquanto Clinton pode
guardar para gastar na reta final da

,.

WASHINGTON

^ Na campanha
eleitoral deste ano,
oji /republicanos
rçantiveram sua
tradicional liderança. em matéria de ELEIÇÕES
levantamento de
fundos, apesar de,
na última hora, ter havido uma mudança em favor dos democratas por
e de empresários e grupos coriais, segundo informes da Coião Federal Eleitoral (CFE) e
com pessoas ligadas ao
,..evistas"Eles
estão voltando, porípUnto.
_Ue aparentemente podemos conalgumas das cadeiras [no
qôistar
"«gresso]",
diz Steve Jarding, dijÇir de comunicações do Comitê
o
phocrata da Campanha para

doaçõeá

mais

recebeu

Republicano

duas vezes mais em contribuições
ser usadas em disque não podem
Segundo a CFE, k
federais.
putas
disputas eleitorais gerais para a Ca-.,.
mara e o Senado, os republicanossuperaram os democratas em arre-

campunh9
^1

mm\tÊ^/mm

Neste ciclo eleitoral, os dois partidos melhoraram sua atuação na
aogariiçio de fundos, particularmente nas doações ilimitadas que
podem ser feitas por indivíduos,
corporações e sindicatos. Segundo
oi dados mais recentes da CFE, a
quantia doada ao Partido Democrata nesta eleição cresceu 232% —

EUA

lado.
Apesar das acusações de que
«nton teria recebido doações ilei — principalmente cerca de
4 milhões de uma família da
^J
Indonésia, no que ficou conhecido
^tío Asiagate — foi Dole quem
kü o maior montante em doa-

cadação de fundos:

^
As cifras totais de levantamento,

de fundos são impressionantes:
USS 234 milhões pelos candidatos.
temporada;
presidenciais durante a
das primárias; outros USS 153 milhões em fundos públicos durantjf à.

para USS 102 milhões. Os republicanos receberam USS 121 milhões,
um aumento de 166%. No total, os
diversos comitês nacionais do Partido Republicano levantaram quase
USS 400 milhões, e os comitês democratas cerca de USS 2S0 mi-

eleição geral; USS 642 milhões pelos partidos nacionais; USS 6\liã-m
lhões pelos candidatos ao Congres-

lhões.

finais e o total, cerca de USS ift

so e USS 126 milhões para os comi:,
tês de ação política.
Estas ainda nào são as quanti^
outros milMTeT
"aeem
externos
gastos por grupos
fesa de temas" e outros esforços'
bilhão,

O Comitê Democrata da Camo

panha para

^^^^esSIronçatmtaSSentusm

corpo-a-corpo

"°

299 mi-

USS

lhões a USS 258 milhões.

Senado

participou

pela primeira vez desse tipo de arrecadação de fundos, levantando
— mas foi
quase USS 10 milhões

não

inclui

informados à
que não precisam ser
CFE.
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As maiores contribuições

Califórnia decide sobre maconha
lAVIA SEKLES
rrespo .dente

WASHINGTON — A maconha
($á na cédula eleitoral na Cali-

verbal de um médico. McCafrey
alega.que a proposta é desonesta,
"uma
tentativa para explorar o
sofrimento físico para legalizar

(àrnia. A iniciativa número 215,
( üe tem o apoio de dois em cada
fes eleitores, pretende legalizar o
i $o e cultivo da maconha para
por pessoas que têm Aids,
e outras doenças que cauincer
'
n dor. A proposta, que os hu-

uso

1.

Philip Morris

2,7 milhões

608 mil

nha não vinha sendo reprimida.

maconha na Califórnia. Oponen-

í.

AT&T

2.1 milhões

858 mil

S.

Ordem dos

Aids, e melhora o apetite dos
doentes. Dennis Peron, homosse-

j(nos vão se mudar para a Calinia.
proposta, qualquer um
contanto que tenha permissão
§Pela

tes da medida, apoiados pelo governo, pretendem bloqueá-la nos

policial, num estado
— kliberdades
que aprecia suas
—, serviu apenas
gais e ilegais
o apoio à medida,
aumentar
para
seu
favor uma assoa
tem
que já
ciação de enfermeiras, a Acadede Familia da
mia de Médicos
e filanmilionário
o
e
Califórnia
tropo George Soros. Os oposito-

xual que fundou o Clube dos
Compradores de Maconha após
comprovar o beneficio que fez a
seu parceiro aidético, sustenta o
esforço para levar a questão às
cédulas eleitorais. O clube era

deria cultivar maconha em ca-

uma organização clandestina de
Sâo Francisco que vendia maçonha para pacientes de Aids até ser
fechada pela polícia em agosto

ação

A

tribunais.

Arkansas, Colorado, Maine,
Montana e Nevada, as decisões
serão tanto sobre legalização de

res alertam que os efeitos tóxicos
da maconha não compensam os
benefícios. Outros afirmam que a
legalização para fins médicos seria como distribuir cigarros para
tratar ansiedade e obesidade.
Como a proposta 187, contra
os imigrantes, aprovada pelos
eleitores da Califórnia em 1994 e

ANELISE INFANTE

|

Correspondente

- A Guerra Civil
Espanhola
MADRI
(1936) nào fiapenas
mundial
memória
na
fcou
•goelas imagens trágicas. Por trás
los corpos mutilados imortalizalos por Picasso no quadro Guer. „ .l/ca, restou o romantismo dos
iBàue sobreviveram. Os brigadistas
^internacionais de 53 países que
espanho^defenderam a República
—
que venjHa do regime fascista
em
só
terminou
e
batalha
a
I ceu
11975 — voltaram a reencontrar-se
I ontem, em Madri, para serem ho|
\'£

menageados. Dos três brasileiros
dois
que lutaram e sobreviveram,

regressaram à Espanha pela privez depois da Guerra Civil:
| meira
<2 Apolónio de Carvalho, 85, e
'*
"Se
fosse preciDelcy Silveira, 82.
faria o
agüentasse,
so e o corpo
mesmo outra vez", afirmou Delcy
"Claro
¦ao
JB.
que sim. Foi a mais
social da história",
|<bela revolução
completou Apolónio.

Foram mais de 40 mil voluntários dos cinco continentes. Vivos
não chegam a mil. Ontem, 374
desembarcaram na Espanha, novãmente como heróis. Felizes,
não recordam a guerra como o
cogenocídio incontrolável, mas
mo uma batalha entre bons e
maus, em que os românticos sonhadores de um mundo igualitàrio estavam unidos do mesmo laindependente de onde viés"Era
uma guerra de todos
sem.
contra o fascismo. No fundo, ca-

do,

da um tinha o próprio motivo, eu
e o Dalcy fomos militares cassaum
presos e sofremos por
regime conservador no Brasil, sabíamos a dor que os espanhóis

dos,

nossa
padeciam. E também era
dor. Mas a solidariedade mundial
daquela guerra era também mais
do que isso, sabíamos que todos
sonhávamos com o mesmo ideal",
descreveu Apolónio.
Voluntários — A horaenagem organizada pelas Associações
de Brigadas Internacionais da Espanha pretende reconhecer, mesmo que tão tarde, a participação
dos voluntários de todo o mundo
na Guerra Civil. Os organizado-

vale a pena", comenta.
"Este
encontro è também um
disse o ex-comde
alerta",
grito
batente polonês Eugenius Szyr. O
brigadista que liderou 5 mil comà Espanha
patriotas na chegada
alertou que a Europa do fim do
século caminha para a volta do
"Hoje
como antes, se
nazismo.
não lutarmos contra o fascismo e

Professores

1,7 milhão

153 mil..,

1,7 milhão

1,7 milhão

1,7 milhão

341 mil

1,6 milhão

1,5 milhão

1,6 Milhão

321 mil

1,6 milhão

1,5 milhão

31 mil
1,4 milhão...

38 mil-

•

Associação Médica
Americana

1,3 milhão-

Sindicatos de
Funcionários

será

no Oregon, se serão dobradas as

87 mil-

Sindicato dos

8.

Públicos

não, da co-

branca de impostos de igrejas e,

32 mil.

•
Inclui aott money (dinheiro para o partido, nio diretamente para a campanha) o dinheiro dé>
PACa (Comilis de Açio Política, que representam interesses empresariais) para os.
candidatos

taxas sobre cigarros.

até hoje amarrada em tribunais, a

res confessam que esperavam senhores abatidos pela idade. Mas
ontem, apenas um precisou de
ajuda médica, atacado pela emovição. Os demais demonstraram
se
for
batalhas,
mais
talidade para
Lazar
preciso, como o iugoslavo
Udovicki, 84, que lutou até o final
da guerra espanhola e recentemente participou da frente de ba"Durante
talha em Sarajevo:
quatro anos, nem um dia a menos",
"Se
a causa é justa, sempre
conta.

Eletricistas
7. RJR Nabisco

10.

Colorado

2 milhões

Sindicato dos

a.

das cédulas de Idaho, Michigan e
No

1,9 milhão

AFL-CIO

9.

decidido o fim, ou

353 mil...,

Central sindical

8.

de
jogos de azar quanto medidas
a caça ao
proteção ambiental. Já
urso será uma pergunta constante
Washington.

1,2 milha*

•••>»

2 milhões

Caminhoneiros

2,1 bilhões-.

1,7 milhão

Sindicato dos

Em dezenas de outros estados,
as cédulas servirão também para
os eleitores tomarem decisões sobre assuntos locais variados. Em

2,1 milhões

Advogados
4.

Irigadistas voltam a Espanha
Voluntários da
| ¦
Civil são
jGuerrâ
| homenageados

DMitoeratatRapubNcanos

simples aprovação da proposta
215 não implica a liberação da

alivia a dor e
gam que a maconha
a náusea causada pelos remédios
usados no tratamento de câncer e

cristas e todos os adeptos adoaterroriza militares do gosjb,
"
no americano, especialmente o
de Bill Clinton, o
^r das drogas
Barry McCaffrey. Ele
[éneral
:dita que, se a medida for
jvada, todos os viciados ame-

'
Total USS

deste ano. Embora seja crime federal nos EUA, a venda de maço-

uma droga ilegal." Seria, afirma,
um primeiro passo para legalizar
a maconha em todo o país.
Os defensores da medida ale-

¦-,

'Não

penso nisto, sou otimis-

ta. Talvez por isso seja um ho'mem
feliz", diz o brasileiro Apolônio, que só lembra dos bons
"Na
Espamomentos da guerra.
nha vi uma união, uma solidariedade, uma força imensa em torno
de um sonho, é a única imagem
que prefiro guardar".
A' homenagem só terminará no
12. Os brigadistas
próximo dia
viajarão às cidades onde houve
batalhas importantes, como Albacete e Barcelona, e ainda receberão condecorações em Madri.
Amanhã, no Parlamento espanhol, os brigadistas serão recebi—
dos pelos deputados
por enconfirquanto só os de esquerda
— è recebemaram participação

o nazismo, vamos ter outra msurreição, já há uma ameaça. Por isto
temos que lembrar a históna e
evitar que aquilo volte a acontecer", acrescentou. Outros brigadistas mostraram o mesmo temor
e declararam que a hora é de mosr
trar ao mundo os horrores causa-

doa neste século pelo racismo, xenofobiae desigualdade social.

^

BRASIL

tributo
um
que
o
provavelmente lhes outorgará
esnacionalidade
a
Parlamento:
a entrega
panhola. Em principio,
da documentação de nacionalidade foi contestada porque, pela le-

xssSSi
noEX'

ENSINO DE IDIOMAS t
inglês: todos os níveis
Italiano, intensivo

MANHÃ - TARDE - NOITE,
12 X

PARCELAMOS EM

COM TODOS OS
CARTÕES DE CRÉDITO

Av.

Pres.

Antônio

54/502

Carlos

- Centro

-

Tel.: (021) 532-6423

rào

regislação local, eles tenam que
nunciar à à nacionalidade de origem. Mas o Partido Socialista
apresentou uma moção solicitando que seja aberta uma exceção,
os brigadistas.
para homenagear

¦¦¦¦
BANERJ
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AVISO DO RESULTADO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO"
VENDA DAS AÇÕES DO BANCO BANERJ S Jtr
EDA

BANERJ

SEGUROS

S.A.

O Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. torna público qus„,,
se qualificaram junto ao Banco Central do Brasil e junto à,.
Superintendência de Seguros Privados-SUSEP as pessoas;.,
interessadas na compra das, 1:
jurídicas abaixo relacionadas,
ações representativas do capital social do BANCO BANERJ SA..
e da BANERJ SEGUROS S.A.:
1- Pré-qualificados junto ao Banco Central
Banco BBA Creditanstalt

iaire em guerra, Mobutu passeia
»s cidadãos de seu pais merguados numa guerra étnica, e ao

Fontes do governo francês informaram que não foram notificadas
da chegada e garantiram que não

po rebelde AKança de Forças Democràticas para a Libertação do
Zaire, Laurent Kabira, em entre-

fama de mais de um milhão de
fugiados que ali estão à beira de
ia mortandade causada pela fo-

há possibilidade de encontro com
o presidente Jacques Chirac, que
participa em Marselha, nào longe

vista aa cidade de Bukavu, por
eles tomada na semana passada.
Còndlçio - Kabira deixou

e por epidemias, o presidente
™ Zaire. Mobuto Sesse Seko,

de Nice, de encontro com o chefe

daro, contudo, que se o Exército
zairense se aproveitar da trégua
a
para lançar um contra-ataque,
Aliança voltará á luta. Ele confir-

paris

—

Indiferente

à sorte

$egou ontem a Nice. na Riviera
em cujas imediações
fancesa.
uma villa. Ele viajou em seu
|n
JC-8 particular acompanhado de
de 30 pessoas, entre criados,
'
§ais
ifermeiras e guarda-costas.
§ Com 66 anos, Mobuto estava
ide agosto em um hospital de
r. usanne. Suíça, onde foi submeÍdo a uma cirurgia para extirpa¦Ser de um câncer de
próstata.

do governo espanhol.
No Zaire, os rebeldes da etnia
tutsi que combatem as tropas governamentais na região Leste do
ontem o inicio
país anunciaram
de um cessar-fogo unilateral, para
um
permitir o socorro aos mais de
milhão de refugiados ruandeses
que estão ameaçados de morrer
de fome ou por doenças. A informaçào foi dada pelo líder do gru-

mou também que seus seguidores
têm sob controle, além de Bukavu, as cidades de Uvira e Goma,
embora destacamentos do Exercito do Zaire permaneçam nas proximidades dessas áreas, às quais
"zonas
liberadas".
chamou de

o

Na capital do Zaire, Kinshasa,
governo proibiu ontem qtwl-

Banco Bradesco S.A.

manifestação de rua e autoquer
nzou as forças militares e policiais
abrirem fogo contra qualquer
desobedeça a medida
pessoa que
ou seja encontrada em atos de
vandalismo.
pilhagem ou
Em Genebra, o Alto Comissa-

Banco CCF Brasil S.A.
Banco Itaú S.A.
Cia. de Investimentos Latinoamericana
General Electric Capital Corporation
de Seguros Privados2- Pré-qualificados junto à Superintendência
Banco BBA Creditanstalt

riado das Nações Unidas para os
Refugiados (Acnur) enviou para o

Banco de Boston S.A.
Bradesco Seguros S.A.

Zaire e Ruanda seu diretor adjunto, o brasileiro Sérgio Vieira de

Banco CCF Brasil S.A.

Melo, com a missão* de conseguir
a criação dè um corredor humanitário que permita o socorro aos
refugiados sem o risco de os militantes das

organizações

Banco Itaú S.A.
Cia. de Investimentos Latinoamericana
General Electric Capital Corporation

*

Golden Cross Assistência Internacional de Saúde
Rio de Janeiro, 05 de novembro de

1996

interna-

cionais de ajuda serem atingidos
pelo foco dos cnmbaies.

••-

Banco de Boston S.A.

Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A.

z:z.:
INTERNACIONAL
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fiw Washington Post

wm

campanha

éreitòral deste ano,
Ss^epublicanos
mantiveram sua
(rfeficional lideranç8%n matéria de
de

levantamento

H

EUA

evistas com pessoas ligadas ao
"Eles
estão voltando, pormto.
•aparentemente
podemos con;tar algumas das cadeiras [no
igresso]", diz Steve Jarding, di-

mr

BWSs^is

Pi

ELEIÇÕES

apesar de,
na última hora, ter havido uma mudança em favor dos democratas por
e grupos co^rt<? de empresários
da Coinformes
Mais, segundo
são Federal Eleitoral (CFE) e
fotáos,
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superado de longe pelo órgão siirrV
lar dos republicanos, que recebeu

ções. 0 problema do republicano é
que teve que gastar muito dinheiro
na fase das primárias — quando
teve que enfrentar outros pré-can-

ft&m MARCÜS

Washington

dinheiro durante a campanha

arrecadou mais

oficiais mostram que oposição

dados

das denúncias contra Clinton,
ff&Desar
*_

doaçóeè

mais

recebeu

Republicano
¦j^Na

rBHB

duas vezes mais em contribuições
dirque não podem ser usadas em
CFE,
a
Segundo
federais.
#
putas
disputas eleitorais gerais para a Cá-

didatos dentro de seu próprio partido —, enquanto Clinton pode
guardar para gastar na reta final da

mara e o Senado, os republicanos
superaram os democratas em arr,e,-

campanha.
Neste ciclo eleitoral, os dois partidos melhoraram sua atuação na
angariação

de

cadação de fundos:

fundos,

particularmente nas doações ilimitadas que-

ar^^mmmBÊÍ

podem ser feitas por indivíduos,
corporações e sindicatos. Segundo

USS 234 milhões pelos candidatos
presidenciais durante a temporáSã"
das primárias; outros USS 153 milhões em fundos públicos durant^ji
eleição geral; USS 642 milhões w
los partidos nacionais; USS 617 rfli-

um aumento de 166%. No total, os

-'

lhões pelos candidatos ao Congre»
so e USS 126 milhões para os comi-

diversos comitês nacionais do Partido Republicano levantaram quase
USS 400 milhões, e os comitês de-

ir de comunicações do Comitê
nocrata da Campanha para o

tês de ação política.

mocratas cerca de USS 250 mi-

iado.

família da
[S 4 milhões de uma
conhecido
ficou
lonésia, no que
— foi Dole
Asiagate
quem
ho
bbeu o maior montante em doa-

.

¦¦¦

Jil

Eá3

W j0

r^m

I

panha

I

para o Senado participou
pela primeira vez desse tipo de arre-

outros milhpçs
"deem
externos
gastos por grupos
fesa de temas" e outros esforços

cadação de fundos,

que não precisam ser informados-à

^daprmetraaamajWíaryRodham
no corpo-a-corpo
Um agente de segurança tenta conter entusiasmo

Califórnia decide sobre maconha
jespondenle

WASHINGTON — A maconha
na cédula eleitoral

na Cali-

nia. A iniciativa número 215.
: tem o apoio de dois em cada

deste ano. Embora seja crime federal nos EUA, a venda de maço-

simples aprovação da proposta
215 não implica a liberação da

nha não vinha sendo reprimida.

maconha na Califórnia. Oponen-

um primeiro passo para legalizar
a maconha em todo o país.
Os defensores da medida alea dor e
gam que a maconha alivia
a náusea causada pelos remédios

—,

i eleitores, pretende legalizar o
e cultivo da maconha para
por pessoas que têm Aids,
jícer e outras doenças que cau. i dor. A proposta, que os huos adeptos ado[instas e todos

usados no tratamento de câncer e
Aids, e melhora o apetite dos

do goji, aterroriza militares
no americano, especialmente o
fer das drogas de Bill Clinton, o

doentes. Dennis Peron, homossexual que fundou o Clube dos

Ele

comprovar o beneficio que fez a
seu parceiro aidético, sustenta o

aeral

Barry

McCaffrey.

iredita
que, se a medida for
"
ovada, todos os viciados ameanos vão se mudar para a Calinia.
Pela proposta, qualquer um
Seria cultivar maconha em catenha permissão
^contanto que

Compradores de

Maconha

após

para levar a questão às
cédulas eleitorais. O clube era
uma organização clandestina de

esforço

São Francisco que vendia maçonha para pacientes de Aids até ser
fechada pela policia em agosto

ação

tes da medida, apoiados pelo governo, pretendem bloqueá-la nos

estado
policial,
suas liberdades —le-

que aprecia
gais e ilegais

num

serviu

tribunais.

apenas

o apoio à medida,
para aumentar
seu
favor uma assoa
tem
qué já
ciação
mia

de

de enfermeiras, a AcadeMédicos de Familia da

Califórnia e ó milionário e filantropo George Soros. Os opositores alertam que os efeitos tóxicos
da maconha não compensam os
benefícios. Outros afirmam que a
legalização para fins médicos seria como distribuir cigarros para
tratar ansiedade e obesidade.

lomenageados
J;anelise

infante

éjsbCorrespondente

iiA li
lílVl

ADRl Espanhola

A Guerra Civil
(1936) não fi-

Itou na memória mundial apenas
lielas imagens trágicas. Por trás
corpos mutilados imortaliza|]dos
lidos por Picasso no quadro Guerrestou o romantismo dos
\>ika,
IW sobreviveram. Os brigadistas
internacionais de 53 países qúe
a República espanho^defenderam
fascista — que vendo
regime
pa
fceu a batalha e só terminou em
H975 — voltaram a reencontrar-se
lontem, em Madri, para serem hoijrnenageados. Dos três brasileiros
Kque lutaram e sobreviveram, dois
à Espanha pela pri^regressaram
vez depois da Guerra Civil:
|meira
íÃpolônio de Carvalho. 85, e
"Se
fosse preciSilveira, 82.
|Delcy
jjso e o corpo agüentasse, faria o
Smesmo outra vez", afirmou Delcy
"Claro
JB.
que sim. Foi a_ mais
|ao
revolução social da história",
|bela
Apolônio.
|completou

genocídio incontrolável, mas como uma batalha entre bons e
maus, em que os românticos sonhadores de um mundo igualitário estavam unidos do mesmo lado, independente de onde viés"Era
uma guerra de todos
sem.
contra o fascismo. No fundo, cada um tinha o próprio motivo, eu
e o Dalcy fomos militares cassa-

8.

Sindicato dos

9.

Associação Médica

fim, ou

não,

presos e sofremos por um
regime conservador no Brasil, sabiamos a dor que os espanhóis
padeciam. E também era nossa

dos,

dor. Mas a solidariedade mundial
daquela guerra era também mais
do que isso, sabíamos que todos
sonhávamos com o mesmo, ideal",
descreveu Apolônio.
Voluntários

— A homena-

gem organizada pelas Associações
de Brigadas Internacionais da Espanha pretende reconhecer, mesmo que tão tarde, a participação
dos voluntários de todo o mundo
na Guerra Civil. Os organizado-

penso nisto, sou otimista. Talvez por isso seja um ho'mem
feliz", diz o brasileiro Apolônio, que só lembra dos bons
"Na
Espamomentos da guerra.
nha vi uma união, uma solidariedade, uma força imensa em torno
de um sonho, é a única imagem
que prefiro guardar".
A homenagem só terminará no
próximo dia 12. Os brigadistas
viajarão às cidades onde houve
batalhas importantes, como Albacete e Barcelona, e ainda receberão condecorações em Madri.
Amanhã, no Parlamento espanhol, os brigadistas serão recebi—
dos pelos deputados
por enconfiros
de
esquerda
só
quanto
maram participação..— e recebeum
tributo
rão
que
provavelmente lhes outorgará o
Parlamento:

o nazismo, vamos ter outra insurreiçüo, jàhá uma ameaça. Por isto
temos que lembrar a história e
evitar que aquilo volte a acontecer",

acrescentou.

Outros

briga-

distas mostraram o mesmo temor
e declararam que a hora é de mostrar ao mundo os horrores causados neste século pelo racismo, xenofobiae desigualdade social.

a nacionalidade

Eletricistas

ilser
lesmopai
?orta-voz de Michael
kson, Regina Santoz,
iflrmou ontem em Los
geles que o idolo da
isica pop vai ser papai,
fundo Regina, a
fermeira Debbie Rowe,
liga de Michael há 15
vai ter o filho, um
lino, no início de 1997.
ína desmentiu a notícia
ilicada pelo jornal inglês
vsofthe lfor/rf segundo
|ual a criança teria sido
inseminação
[ada por
ificial. Ela também
;ou que o cantor e
.npositor americano
afàjJíi pagado Debbie para
livesse um filho seu.

1,7 milhão

1,7 milhão

1,7 milhão

1,7 milhão

1,6 milhão

Professores

1,6 milhão

Públicos

ss&H
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es-

panhola. Em princípio, a entrega
da documentação de nacionalidade foi contestada porque, pela le-

AVISO DO RESULTADO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO^

BANERJ

VENDA DAS AÇÕES DO BANCO BANERJ S.A.
E DA

BANERJ

SEGUROS

S.A.

gislaçào local, eles teriam que renunciar à à nacionalidade de origem. Mas o Partido Socialista

O Banco do Estado du Rio de Janeiro S.A. torna público qué"

apresentou uma moção solicitan-

Superintendência de Seguros Privados-SUSEP as pessoas^

¦ do
que seja aberta uma exceção,
para homenagear os brigadistas.

se qualificaram junto ao Banco Central

jurídicas abaixo relacionadas,

Pré-qualificados junto ao Banco Central

Cia. de Investimentos Latinoamericana

que estudou na Inglaterra, elegeu-se
primeira-ministra pela primeira vez nos anos
80 e foi afastada do poder em 1990. Depois de
três anos de ostracismo, voltou a governar o
seu
pais em 1993. Nos últimos tempos, porém,
de
de
acusações
onda
uma
enfrentava
governo

citadas pela rádio Ecos de
Moscou — disseram que

corrupção. Ontem à noile, a casa de Benazir

Yeltsin seria operado ainda

foram fechados. Soldados também cercaram

hoje.

as emissoras de rádio e as estações de TV.

J

SEGUROS SA:

dissolução do Parlamento. Legari disse que
convocará eleições gerais em 90 dias. A

o primeiro líder eleito do Paquistão, que foi
executado pelos militares em 1979. Benazir,

à"

interessadas na compra das

A junta médica que assiste
o presidente Boris Yeltsin,

carismática Benazir, de 43 anos, herdou o
patrimônio político do pai, Zulfikar Ali Buto,

do Brasil e junto

ações representativas do capital social do BANCO BANERJ S.A.

Indiferente á sorte dos cidadãos de seu país merguinados numa guerra étnica, e ao drama de mais
de um milhão de refugiados que ali estão á beira
de uma mortandade causada pela fome e por
epidemias, o ditador do Zaire, Mobuto Sesse
Scko, chegou ontem a Nice, na Riviera Francesa,
em cujas imediações tem uma villa. Ele viajou cm
seu DC-8 particular acompanhado de mais de 30
pessoas, entre criados, enfermeiras e guarda-costas. Com 66 anos, Mobuto estava desde agosto
em um hospital de Lausanne, Suiça, onde foi
submetido a uma cirurgia de câncer de próstata.
Assessores disseram que ele se prepara para viajar
a seu pais, onde os rebeldes da etnia tutsi que
combatem as tropas governamentais, na região
Leste, anunciaram ontem o inicio de um cessar-

leiro Sérgio Vieira de Melo.

32 mil

candidatos

Banco Bradesco S.A.

Alto Comissariado da ONU para os Refugiados
enviou para a região seu diretor adjunto, o brasi-

1,3 milhão

1,5 milhão

O presidente do Paquistão, Faruq Ahmed
Legari, anunciou ontem à noite a destituição
da primeira-ministra Benazir Buto e a

fogo unilateral, para permitir o socorro a mais de
um milhão de refugiados da vizinha Ruanda. O

38 mil"'

Inclui sott money (dinheiro para o partido, nào diretamonlo para a campanha) e dinheiro ds...
PACs (Comitês de Ação Política, que representam interesses empresariais) para os .

tsMIKMi hoj#

do centro cardiológico onde
será feita a'cirurgia —

miy„

Funcionários

Y*Ksln poeto

assessorada pelo
cardiologista americano
Michael DeBakey. Fontes

31

1,4 milhão

'
mil

321

Mobuto em Nice.
Zaire em guerra

implantação de uma ponte
coronariana. A junta é
integrada pelos melhores
especialistas russos e

153 mil'

1,5 milhão

B#ffUUdrButoé
destituída do poctor

está em condições de se
submeter à cirurgia para

87 miÇ

Sindicatos de

IO.

e da BANERJ

internado desde junho,
afirmou ontem que ele já

mil

341

1,6 Milhão

Americana

1-

icha«l

353 mil

2 milhões

1,9 milhão

BRASIL

"Não

à Espanha
patriotas na chegada
alertou que a Europa do fim do
século caminha para a volta do
"Hoje
como antes, se
nazismo.
o fascismo e
contra
nào lutarmos

2 milhões

AFL-CIO

da co-

no Oregon, se serão dobradas as

1,7 milhão

Sindicato dos

será

branca de impostos de igrejas e.

vale a pena", comenta.
"Este
encontro é também um
grito de alerta", disse o ex-còmbatente polonês Eugenius Szyr. O
brigadista que liderou 5 mil com-

2,1 milhões

Advogados

jogos de azar quanto medidas de
proteção ambiental. Já a caça ao

Colorado

1,2 milhão"

Sindicato dos

7. RJR Nabisco

No

2,1 bilhões

3. Ordem dos

Montana e Nevada, as decisões
serão tanto sobre legalização de

Washington.

Udovicki, 84, que lutou até o final
da guerra espanhola e recentemente participou da frente de ba"Durante
talha em Sarajevo.
quatro anos, nem um dia a menos",
"Se
a causa é justa, sempre
conta,

858 mil

6.

taxas sobre cigarros.

ajuda médica, atacado pela emoção. Os demais demonstraram vitalidade para mais batalhas, se for
preciso, como o iugoslavo Lazar

608 mil

2,1 milhões

bre assuntos locais variados. Em
Arkansas, Colorado. Maine,

até hoje amarrada em tribunais, a

desembarcaram na Espanha, novãmente como heróis. Felizes,
não recordam a guerra como o

2,7 milhões

AT&T

Caminhoneiros

Como a proposta 187, contra
os imigrantes, aprovada pelos
eleitores da Califórnia em 1994 e

res confessam que esperavam senhores abatidos pela idade. Mas
ontem, apenas um precisou de

1. Philip Morris

5. Central sindical

urso será uma pergunta constante
das cédulas de Idaho, Michigan e

Democratas Republicanos

2.

Enrdezenas de outros estados,

decidido

Foram mais de 40 mil voluntários dos cinco continentes. Vivos
não chegam a mil. Ontem, 374

inclui

não

CFE.

Total US$

as cédulas servirão também para
os eleitores tomarem decisões so-

Irigadistas voltam à Espanha
i Voluntários da
Juerra Civil são

levantando
— mas fói
USS,
10
milhões
quase

4.

o

bilhão,

As maiores contribuições

verbal de um médico. McCafrey
alega que a proposta é desonesta,
"uma
tentativa para explorar o
sofrimento físico para legalizar
uma droga ilegal." Seria, afirma,

A

"

finais e o total, cerca de USS 1,7

O Comitê Democrata da Cam-

ÁUS

:

Estas ainda não são as quantias

lhões.

Apesar das acusações de que
nton teria recebido doações ile™s —
de
principalmente cerca

.Z.

As cifras totais de levantamento

para USS 102 milhões. Os republicanos receberam USS 121 milhões,
^mm^^ymfy'

mN

de fundos são impressionantes:

quantia doada ao Partido Democrata nesta eleição cresceu 232% —

^¦^(¦H

USS 299

lhões a USS 258 milhões.

os dados mais recentes da CFE, a

^H

u
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Banco BBA Creditanstalt
Banco de Boston S.A.

Banco CCF Brasil S.A.
Banco Itaú S.A.

General Electric Capital Corporation

2-

Privados
Pré-qualificados junto à Superintendência de Seguros
Banco BBA Creditanstalt
Banco de Boston S.A.
Bradesco Seguros S.A.
Banco CCF Brasil S.A.
. Banco Itaú S.A.
Cia. de Investimentos Latinoamericana
General Electric Capital Corporation
Golden Cross Assistência Internacional de Saúde
Rio de Janeiro, 05 de novembro de 1996

foi cercada por tropas c os aeroportos do país
Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A.
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Previsto para os próximos cinco dias na cidade
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A previsão para hoje na orla marítima do Rio é de
céu encoberto com chuva intermitente
leve/moderada. Ventos de quadrante Sudoeste,
com velocidade de 11 a 16 nós. Mar de Sudoeste
intervalos
3 Sul com ondas de 1,5 a 2|0 metro, em
de 4 segundos, Visibilidade boa.
Temperatura em declínio.
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Presidente Dutra (BR 116) - Do Km 163 ao
Km 178, serviços de sinalização horizontal nos
dois sentidos. Do Km 169 ao Km 170, construDo
ção de barreira rígida no canteiro central.
Km 190 ao Km 232, recomposição de guardacorpo. Nos Km 256 e Km 266, pista da esquerda impedida nos dois sentidos, para construção
de mureta, das 8h às 17h. No Km 284, acostamento interditado para contenção de encostas.
Rio-Juiz de Fora (BR 040) - Do Km 0 ao Km
64, serviços de conservação rotineira, nos doi
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Tempo
Visibilidade
Galeão
nub.
boa

sentidos.
Rto-Santos (BR 101) - No Km 435,5, acostamento interditado no sentido Santos-Rio. Nos
Km 447, Km 449 e Km 462, pista interditada
com passagem por variante. No Km 464, transito em variante em ambos os sentidos. No Km
515, muita cautela na pista, que está com rachaduras e com passagem um veículo de cada
yez pelo acostamento sentido Rio-Santos. No
Km 591,5, deslocamento de aterro, com tráfego
Santos-Rio.
passando em meia pista no sentido
iSio Km 598, pista em estado precário, com passagem de um só veículo de cada vez.
R(o-Campos (BR 101) - Do Km 75 ao Km 76,
trânsito em meia pista devido a obra de recuperação de ponte sobre o Rio Ururaí. Do Km 262
ao Km 275, obras de duplicação da pista. Do
Km 275 ao Km 282, obras de recapeamento da

SantosDumont
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sas no sul e oeste da Bahia.
SanJuan
29
Centn^ite-Quente, ensolarado a parSíot__oo
Tr
clalmepte ensolarado na maior parte da
Sea|tte
a
região. Pancadas de chuva com trovoadas

11
23

entre ensolarado e parcialmente ensolarado
em todos os estados.

Ontnt
Todo, otmtpase previstos do tempo Oo pmdiuUotpM Ãcm1mÊlMrliit.&1996.
tmtn:Hêvtmutonou), DMER (utradat), MmnfêowpmtOifofaiUtpala*).

Condições válidas pata hoje,

32

8 pn
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3
-6

parcialmentenubladoeemSãoPauloo Van-ver 9
tempo deve ticar parcialmente ensolarado. Washington 18
Zurique
10
Sul - A previsão é de tempo bom, variando
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24 Pn

Praga
13
Reikjavik
-1

isoladas.
Seul
18
sidnei
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Sudeste -Tempo nublado e chuvoso em
Tóquio
21
Minas Gerais e Espirito Santo. No Rio de
Toronto
11
Janeiro a previsão é de tempo nublado
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Adoçante aumenta casos de tumor cerebral
Washington — ReuterB

j Aspartame seria o responsável pela
niaior incidência da doença nos anos 80

Uso de coquetel contra Aids

SAINT LOUIS. EUA — O adocante artificial aspartame pode ter

mento da incidência dos casos de
tumores cerebrais, passando de 48

sido o responsável pelo aumento
dos casos de tumor cerebral, se-

casos

gundo um estudo apresentado peIo professor de psiquiatria John
Waspj)iey, da Universidade de
hington, nos Estados Unidos.
"Comparando com outros fatores
ambientais, o aspartame aparece
como um dos causadores do aumento de casos de tumores cerebràis na metade da década de 80".
afírmou o médico, um dos maiores oponentes

do adoçante,

que

em

um

milhão

em

1970,

m

reduz mortalidade em 50%
Medicina

de

Amsierdam.

B1RMINGHAN. INGLATERRA
— O novo coquetel terapêutico
contra Aids, que combina várias

co de

drogas

do
para reduzir o nível
virus HIV no organismo, está tendo resultados excelentes, com a
diminuição da mortalidade entre

hospital, e metade dos leitos da
unidade não estavam sendo ocu-

tem efeitos colaterais, como dor
de cabeça e náuseas. Pessoas que
são fenilcetonúricas (doença genetica em que o organismo não me-

os doentes, segundo médicos reunidos na 3a Conferência Interna-

Aids. o
pados por pacientes com "Desde
antes.
ocorria
não
que
esta teráque começamos a usar
uma comverificando
estamos
pia
afirmou
pleta transformação",
Peter Ruane, médico especialista

e

uma redução da ta-

para 53 em um milhão em 1980.
Olney contou que o aumentou
também aconteceu na Europa.
O FDA, órgão americano resde
ponsável pela regulamentação
rerecebeu
remédios,
e
alimentos
clamaçòes de que o aspartame

taboliza a enzima

fenilalanina

¦

¦

, j

__'í

jfrÁi-ttâfflHm

BP"'lbS»

_______

cional de Drogas, realizada nesta
cidade.
"Tivemos

mental) não

surgiu em 1981.

causa retardamento

...-.: A pesquisa foi baseada em estatisticasdo Instituto Nacional do

usar o adoçante.
podem
' "Existe
a necessidade de reaya-

€âncer dos Estados Unidos e de
O médico
§sj,udos com animais.
eencluiu que a disseminação do
uso do aspartame no meio da dé-

liar o potencial carcinogênico
(que causa câncer) desse adoçante, que è consumido em várias

cacla de 80 coincidiu com o au-

W0''^^m

partes do mundo", disse o medico.

xa de mortalidade de aproximadamente 40% a 50%", disse um
dos organizadores da conferência,

1 ;:li|^Hi_^_H
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0 QUE E ASPARTAME

o médico lan Weller. do Hospital
Middlesex de Londres. Weller
afirmou que os efeitos positivos
duraram até dois anos em alguns
casos.
"O

coquetel está trazendo uma

nova esperança entre os

pacien-

Peter Reiss, disse que o coquetel
no
proporcionou uma mudança

em Aids.
Nove drogas diferentes para
combater a Aids estão sendo avaliados na Europa e 10 nos Estados
Unidos. Com melhores testes para medir o nível do virus e a resistência do sistema imunológico. os
médicos estão lendo, segundo
Weller. um bom arsenal de armas
para lutar contra a doença.
Para Ruane, um bom sinal foi
a redução dos casos de citomegaum tipo de herpes que
os pacientes com aids.
cegar
pode
"Nós
não tivemos mais nenhum

__1_0 aspartame é um dos diversos
íepos de adoçantes artificiais. É

seu uso isolado não contribua para o emagrecimento. Diabéticos

tes", afirmaram os pesquisadores.
Os médicos convocaram os gover-

feito de aminoàcidos muito mais

também utilizam os adoçantes.
Diversos produtos, como bebidas

nos que não aprovaram a terapia
de combinação para pacientes de

e comidas dietéticas, tem aspartame na fórmula. Uma das reclama-

Aids a fazê-lo o mais rápido pos-

caso da doença", revelou
"Se
atacarmos o virus no
Ruane.

sível. Os novos

incido, ele não se toma resisten-

doces do que o açúcar. Enquanto
cada grama de açúcar tem quatro
calorias, o adoçante é 300 a 600
que diminui
seu valor calórico. Por isso, o
vezes

mais doce.

o

adoçante é recomendado em dietas

para

perda

dc

peso. embora

ções em relação ao adoçante é o
gosto amargo, provocado por
causa do uso em grande quantidade.

í7Wíí tempestade de poeira do tamanho do estado americano do
Texas (965 quilômetros) foi registrada em Mane pela Nasa. As fotos
mostram a tempestade provocada pela diferença de temperatura entre
os pólos, um coberto de gelo e o outro mais quente. A agita presente
no póh gelado é um fator importante tw procura de vida no planeta.
D

medicamentos

prolongam a vida e economizam
dinheiro em serviços de saúde.
O médico do Centro Acadêmi-

lovírus,

novo

te", afirmou

o medico Charles

Farthing, da Fundação Cuidados
de Saúde com a Aids.
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A volta (los populares
7 mil a K$ 8 mil para atrair consumidor
Ivulflaçao

Volks, Forcl, GM e Fiat Farão lançamentos dé modelos súbcompac^m
Ornando neves
Agência JB,

~

sAo PAULO — Os carros na
faixa de RS 7 mil a R$8 mil estão
ao mercapara fazer seu retorno

30, o novo modelo, chamado de
Concept Car (carro, conceito), são
as linhas gerais da carroçaria. O
o do Fusca, é
porta-malas, como

do. As quatro principais montadoras de veículos (Volkswagen,
Ford, General Motors e Fiat) estudam

a volta

ao

mercado

dos

modelos mais baratos como forfna de atrair o público, que anda
um pouco afastado das revendas.
Os carros ganhariam inclusive
uma nova denominação: subcompactos.
A Ford saiu na frente. O modelo Ka, que entra em produção
em São Bernardo do Campo (SP)
no início do ano que vem, deve
despojaganhar uma versão mais
da. O modelo atual, apresentado
nos Salões do Automóvel de Paris
e de São Paulo, vai custar aproxi10.500, ficando

mádamente USS

4%abaixodoFiestal.O.
A General Motors leva o assunto tão a sério que vai construir
a sua terceira fábrica no país destinada à produção desse novo
rnodelo. O carro seria uma versão
reduzida do Corsa, ou seja, um
automóvel com as mesmas características mecânicas, mas com
uma redução considerável no espaço interno do modelo. O mini
Corsa seria beneficiado pelas inovações introduzidas pela fábrica
nos modelos Família I, de 1.000
cilindradas, como a injeção ele-

pequeno.
Para a Fiat, participar desse
mercado não deve requerer grandes investimentos. Isso porque a
empresa dispõe de um modelo na
faixa de RS 10 mil: o Mille SX. O
modelo poderia receber uma redução de preço, o suficiente para
torná-lo competitivo no mercado.

concorrentes: o espaço interno.
Os modelos subcompactos terão porta-malas pequeno. O Mille
seria o concorrente híbrido porque teria bom espaço interno, peIo mesmo preço dos demais.

mT^^m¥yT^^^S™ÊÈfc^ÊmmZiÍfl^

Estoque—O estoque de carnárias prova o desinteresse do
consumidor pelo mercado. Há
dois meses consecutivos o número
de veículos guardados é de aproximádamente 100 mil unidades.
São tantos carros que; com a chegada da linha 97 ao mercado, as

mm

mmwSfml

delos estocados.
A situação de estoque alto não
Em

é nova.

1995,

no

início

do

segundo semestre, os pátios ficaram lotados com um número de

O Tempra, por
exemplo, que deveria ter estreado
em outubro, só foi entregue à rede
autorizada Fiat em dezembro.

e a Kombi, ambos da Volkswagen, equipados com motores de

O Ford Ka.que começará a ser produzido no Brasil em janeiro de 97, terá uma versão despojada e será o mais barato da montadora

Salão ajuda

1.600 cc.

àera.umaparcela de mercado até
então pouco
inqititadòras.

prestigiada pelas
No entanto, este

embalado pela
jsegmento nascia
falta de uniformidade.
Isso porque os carros populares não eram apenas aqueles equipados com motor de 1.000 centímetros cúbicos de potência (cc),
mas também os com motores re-frigerados a ar. No caso, o Fusca

mMit^^^mWMW^MÂÊMZA

a conceder desconto sobre os nio-

alguns modelos.

carro na faixa de preço de USS 7
mil surgiram por decreto no goVerno Itamar Franco, para aten-

¦ZZ'-'.' .";,ffifát imM

redes autorizadas foram forçadas

foi chamado assim quando de seu
lançamento. No entanto, com re-

SÂO PAULO — Os modelos de

BKBÊBnm^^^^Ah5»

mJnig^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW^

as marcas optaram pelo adiamento do lançamento da linha 96 de

Agência JB

BKifeat -._. " ¦*' Jjlf8B
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Na Volkswagen, a solução estaria no novo Fusca. O modelo

no governo
Itamar

<^l

JKar^ü!;^ii.'

ros nas fábricas e nas concessio-

irônica multiponto.

Idéia surgiu

*:

j*

Além disso, o Mille teria uma
vantegem inicial sobre os seus

carros próximo de 120 mil. A
pressão do estoque foi tanta que

lação ao carrinho projetado por
Ferdinand Porsche na década de

BMRWbtâ

B^BÊ

De qualquer forma, á resposta
do mercado foi imediata e a produção

riiodelos chegou

desses

a

70% do total de veículos vendidos
no país. O sucesso foi tanto que as
revendas começaram a vender os

a aumentar
as vendas
Agência JB

SÂO PAULO — O 19° Salão In-

via.crucis em busca da concessio-

ternacionâl do Automóvel, encerrado no último domingo, movimen-

Mas o decreto virou, letra morta depois que o governo aumentou o Imposto sobre Produtos Industrializados
contemplados

(IPI) dos modelos
no decreto com a

redução fiscal, de 0,1% para 8%.
Com a mudança,

as fábricas se

sentiram liberadas para aumentar
os preços à vontade. (FN).

50 milhões em

tou cerca de USS

vendas, em apenas onze dias.
Mas, de acordo com o presidênte da Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos
José

Automotores

(Abeiva),
mais importante

Luiz

que as
vendas é a visibilidade que o setor
ganha com a exposição na mídia
(televisão, revista e jornal).
"Nossos
cálculos apontam para

Gandini,

litário-esportivo Sportage (45 uni"Em
apenas onze dias vendades)..

atingindo sete mil unidades", esti-

demos, mais

Segundo os organizadores, entre
as quatro montadoras instaladas
no país (Fiat, Volkswagen, Ford e
General Motors) somente a GM

chega

ao

Brasil

Li

quinta-feira

oficial de seis dias.
para uma vista
De acordo com informações de dipto-

Por sua vez, a- Fiat Automóveis

matas brasileiros e chineses, as prin-

tema de venda on Une. Nos onze

Li Peng com o presidente Fernando

dias de feira, as consultas atingiram

Henrique Cardoso serão as relações

ripais questões a serem debatidas por

16 mil. Além disso, foram emitidos

comerciais e econômicas. Outro ob-

seis mil cartões de crédito com a

res (Anfavea).
O balanço preliminar das vendas
indica que concessionários da GM
vemderam oito automóveis e três
liderança,

Peng,

chinês

primeiro-ministro

aproveitou o evento para mostrar
ao público o funcionamento do sis-

Fabricantes de Veículos Automoto-

A

QO

ni que também preside a Kia Mòtors.

cional para o segmento", disse uma
fonte da Associação Nacional dos

caminhões.

convocados para uma entrevista
pela direção da empresa.

da metade de nossa
cota tarifária", comemorou Garidi-

mou.

realizou vendas durante o evento.
"O
Salão tem um caráter institu-

ROSENILDO GOMES FERREIRA

carros acima do preço de tabela,
levando os consumidores a uma

nária que cobrasse o menor ágio.

um crescimento de 45% nas vendas
de outubro em relação a setembro,

a Diretorajerivo imediato, segundo

grife Fiat-Mastercard.
Acidente — A nota triste do

(387 unidades) que sozinha faturou
USS 9 milhões.
Bestas em alta—A principal
atração da montadora coreana foi

Ásia e

da

Vera Machado, será o entendimento

24 de outubro. Poucas horas depois

ficou com a Kia Motors do Brasil

Departamento

Oceania do Itamarati, embaixadora

Salão foi o acidente ocorrido no dia

contudo,

do

Geral

da abertura do evento ao público, o
segundo andar do estande da

don países aumentem as
para que os
suas transações comerciais, que che-

Volkswagen desabou, causando fe-

milhões até jogiram a USS 954,3

rimentos leves em cerca de 30 pes-

abo deste ano, com um resultado su-

soas.

faperavitário de USS 87,9 milhões
vorável ao Brasil.

A maioria era de jornalistas,

o utilitário Besta, seguido pelo uti-

n

Importados forçam queda
de preços das autopeças
SÃO PAULO—O preço de eusto .das autopeças nacionais nem
sempre é superior ao das similares
estrangeiras. Levantamento dos
-'compradores mostra
que existem
¦It 'alguns
-15
_1
casos em que as peças na"cionais
são mais baratas que as
''européias.
Mesmo assim, as im-

A disputa pelo mercado

••••¦•••¦•¦

caixa de direçáo mecânica

co, foi de USS 160.477.370,00. No
c ano
passado, a conta subiu para
-'U$$
330.016.240,00. Com isso,
v 19% será o
primeiro ano em que
-f
o setor de autopeças vai apresenaar um resultado negativo em sua
Z( balança comercial: -0,5%.
(>

O item cinto de segurança, por
'•'exemplo, apresentou um crescimento de 41% de 1993 para 1995.
ir Há três anos, as empresas impor., taram USS 4.093.090,00 contra
3, USS 5.801.552,00 no ano passa7 do. A explicação pode estar no
No Brasil, o cinto de segu,
" preço.
rança para os bancos dianteiros
'''
custa RS 88, enquanto na Europa
•<

i

sai por USS 42.
No entanto, quando a indústria nacional consegue baixar seus
custos,

reduzindo

componente,

o preço do
há uma resposta

imediata das montadoras.

A inje-

194,00

caixa de direção automática

535,00

2 NOVOS VÔOS RIO-SÃO MULO-JUO.
»»¦-

193,50

637,50

M

portações continuam crescendo.
Em dois anos, de 1993 a 1995,

J.
0
o volume de compras de compe'nentes
estrangeiros mais que do"!brou.
Em 1993, o total de peças e
'componentes
importados pelas
"empresas
do setor automobilisti-

.««

PARA QUEM QUERIA UMA BQA
NOTÍCIA, A RIO-SUL TEM DUAS.

radiador para carro sem ar-condicionadó

73,10

115,50

radiador para carro com ar-condicionado

181,00

129,00

injeção eletrônica multiponto

62,00

cinto de segurança dianteiro

¦

94,50
'42,00

Vj

88,00

Obi.: os preço» «ao valore» médios praticado» no Bra»ll • na Europa
'
2Z\
: •-,"¦: ..'
Permt consultores do mercado
.¦¦

;

¦¦"

¦¦

¦¦¦ ¦

ahò;á alíquota dè importação de
autopeças é de 2,4%.
.,'...•

Na Europa, o mesmo componen-

3 Hàítambém.outro pròbiéma:
ainda nâb resolvido eque impede
o acesso da maior parte das indústrias de componentes às linhas

çâo do motor, sai por USS 94,50.
Com a cotação de preço a favor

de crédito do Banco Nacional de

da indústria brasileira, as impor-

Desenvolvimento Econômico So-

USS

ciai (Bndes). Trata-se de uma dívida fiscal Com a Fazenda paulista
de aproximadamente RS 3 bi-

tações

caíram

de

7.105.575,00, em 1993, para apenas USS 134.321,00, no ano passado.

lhões..;

— O crescimento
importações de autopeças é

O Sindipeças vai propor ao governo do estado, no próximo dia

resultado direto da competição
estrangeira a que está exposta a
indústria. Além disso, há um in-

23, o parcelamento dos impostos
atrasados. Os empresários defen-

Socorro
das

centivo oficial para a importação
de componentes, previsto na medida provisória que define o proarama automotivo brasileiro. Este

dem, também, o fim da correçãomonetária como fator de reajuste
das dividas. Em troca, as empresas se comprometem a gerar empregos. (F.n.)

mino*

ouçam

07:06

07:56

08:16

09:06

':"'.:

ção eletrônica multiponto, por
exemplo, custa no Brasil RS 82.
te, um dos mais sofisticados que
integram o conjunto de alimenta-
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Parei ofender melhor você, a Rio-Sul está colocando no ar novos horários na rota Rio-São PauloRio. Sâo vôos operados com Boeing 737-500, o mais moderno e confortável avião na sua catevantagens:
goria. Além disso, a Rio-Sul ainda oferece outras
»¦)•

Rotorva antecipada, com marcação de assento.

?¦)•

RefelfOos

«spociais.

Você pode

solicitar antecipadamente

refeições adequadas

ao seu

regime alimentar.
»}•

Maxlmilhas Smllts. Cada vôo no trecho Rio-São Paulo ou São Paulo-Rio vale 1.625 Milhas Smiles: são as 500 milhas mínimas, mais 25% de milhas que a Rio-Sul sempre dá e um
bônus de 1.000 milhas.* Com

16 vôos de ida e volta você acumula milhas suficientes para

uma viagem grátis para Nova York, pela Varig, por exemplo.
Consulte seu agente de viagens ou a Rio-Sul sobre as conexões disponíveis.
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CELSO PINTO

Os minoritários reagem
dos tempos. 0 Grupo Gerdau e o Grupo Villares
que
acabaram, no mês passado, com um privilégio "parSinal
discriminava os acionistas minoritários: as chamadas

u

. tes beneficiárias".
7% É algo importante,
de
porque mostra como a entrada
brasicapitais
de
mercado
no
investidores mais sofisticados
*feiro tem obrigado as empresas a tratar melhor os minoritá"rios.
,
^
"partes
beneficiárias", amparadas pelo Decreto-lei
.....
As
"~í£.627,
uma participação
garantiam a um grupo de acionistas
'^-fixa
no lucro da empresa, por tempo indeterminado. A
Ü___participação era de 10% no caso da Gerdau e de 5% no caso
".
¦Z da Villares.
;
Isso quer dizer que, a despeito da participação acionária
sk
i_ .que possuíam, o grupo de acionistas beneficiados por esse
iiKiregime especial tinha uma participação garantida sobre o
lucro. Quanto mais aumentasse o capital da empresa, e esse
úí^rupo não acompanhasse o aumento, maior seria seu benefiuftcio relativo, já que sua fatia ho lucro já estava dada. Perdiam
fíh ós acionistas minoritários, que tinham de dividir entre si um
*-Qx)lo
menor.
~'~
O edital da Gerdau argumenta que a existência das
*' apartes beneficiárias" foi "um fator vital para o desenvolvi\
pimento das empresas por propiciaremas controladoras conadições de acompanhar os aportes de capital que se fiaram
^necessários, mediante reinvestimento de valores recebidos".
ct_)timo
e os minoritários? Analispara os controladores, mas
M
em função desse
exatamente
dizem
mercado
de
que,
][as
nunca decolaram, especialGerdau
da
as
ações
^mecanismo,
"mente
entre investidores profissionais mais sofisticados.
fez uma avaliação do valor dessas particiiwfões
Gerdau
A
"X*é
resolveu pagar o valor total, R$ 90,6 milhões, permitindo
,*~,que os beneficiários usassem o dinheiro para participar de
~^um aumento dèR$160 milhões no capital das tth empresas
Siderúrgica Riograndense e
aa-jdo grupo: Metalúrgica Gerdau,
.3,"_Cosigua.
"partes
j^" A Villares preferiu acabar com o regime de
«è beneficiárias", equivalente a 5% do lucro, de uma forma
r'«»mais vantajosa para os minoritários. Também foi feita uma
í>tràvaliação de mercado do valor, R$ 23 milhões, e eles tam•^.ém
um, aumento
poderão usar o dinheiro para subscrever
3,0
ação,
1,20
a
R$
o
farão
Só
capital.
que é o seu
por
.le
que
*'.f
valor patrimonial em junho deste ano. Como o preço das
~
ações no mercado está abaixo disso, na prática significa que
"partes
iin
beneficiárias" sofrerão um desáos acionistas com
.. _ gio. Não por acaso, o mercado recebeu melhor a fórmula da
"jyVillares
do que a da Gerdau.
~t£r
Os dois grupos eram os últimos grandes participantes do
"partes
beneficiárias". A Lojas
^"mercado que mantinham
"partes
beneficiárias"
tinha
para 10% de seus
^Jtenner, que
.. lucros, liquidou o privilégio em julho.
¦:7í
Os minoritários, de todo modo, ainda tem muito a cami•~*
hhar até serem tratados como em outros países. As regras do
«^jogo ajudam os controladores, a começar da estrutura de
ê capital, que permite que dois terços do capital sejam consti:*'7 tuídos
por ações preferenciais sem direito a voto. Com isso,
?fo controlador (ou controladores) consegue a maioria com
"^'apenas
16% do capital total da empresa.
".Tentativas no passado recente para mudar essa regra
das empresas, especialmente das
^esbarraram na resistência
."controladas por grupos familiares. Nas regras vigentes, como os minoritários não representam ameaça aos controlado1' "res
nem têm um poder fiscalizador mais eficaz, são tratados
como sócios de segunda classe por muitas empresas. São
lembrados apenas quando se precisa de mais dinheiro.
A situação, contudo, está mudando. De um lado, a
ampliação do mercado e a valorização das ações têm torna<lo mais atraente para as empresas buscar recursos nas
bolsas. De outro, a presença cada vez maior de investidores
«A institucionais, internos e internacionais, têm obrigado mui,«n tas empresas a prestar cada vez mais atenção aos investidoMnres.
Qualquer esperteza embutida nas regras, ou na estrutura
- -societária das empresas, acaba punida sob a forma de preços
> relativamente mais baixos,
•w
A coluna de Celso Pinto ê publicada As terças, quintas e sextas-felra» e aos
domingos, simultaneamente com a Folha de S. Paulo.

Governo facilitará pagamento
de dívidas de pequena empresa
para criar um imposto único de 10%
¦ Medida provisória vai unificar as alíquotas
" '
J
:" :
VERA BRANDIMARTE E
ANGÉLICA WIEDERHECKER

BRASÍLIA — As micro e pequenas empresa receberão boas noticias do governo hoje. Em entrevista
ao JORNAL DO BRASIL, o ministro da Fazenda, Pedro Malan,
disse que o governo vai ajudar a
melhorar as condições de pagamento das dividas financeiras de RS 8
bilhões do setor, além de criar, por
meio de medida provisória, um sistema tributário simplificado para
essas empresas — conhecido como
imposto único —, com a unificação
de alíquotas de impostos e contribuições federais, estaduais e muniripais. A partir de agora, as micro e
pequenas pagarão alíquota máxima
de 10%.
"Estamos
melhorando as condide
pagamento dessas dividas
ções
por meio da rediscussão de prazos", informou Pedro Malan. O

ministro participa hoje de café da
manhã com os lideres de partidos
que apoiam o governo para discutir
as medidas que estão sendo negociadas entre o Executivo e a Frente
Parlamentar da Micro e Pequena
Empresa.
Outra reivindicação do setor que
deverá ser atendida é a redução do
valor mínimo das parcelas de débitos fiscais vencidos até o fim de
1995 e já renegociados. De acordo
com técnicos da Receita Federal, o
valor mínimo atual de RS 1.000
deverá ser reduzido, podendo cair

para R$100.
Dividas—A renegociação das
dividas do setor tem sido motivo de
constantes visitas do presidente do
Sebrae, Guilherme Afif Domingos,
ao ministro Pedro Malan. Os empresários alegam que os bancos têm
dificultado as negociações, o que
impede a tomada de novos créditos
junto às instituições. O governo já
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ALEXANDRE PINHEIRO

BRASÍLIA — O Ministério da Indústria, Comércio e Turismo divulga hoje as exportações de outubro, que ficaram em torno de USS
4,2 bilhões. O resultado, que representa uma queda de quase 5% em
relação ao mesmo mês do ano passado, frustrou mais uma vez todas
as expectativas oficiais. Com esse
resultado, o mercado já prevê um
déficit recorde na balança comercial
em outubro: algo entre USS 1 biMo e USS 1,3 bilhão.
O governo já considera perdida
a luta contra o déficit comercial
neste ano. Mais do que o crescimento das importações, o péssimo resultado das exportações é apontado
como o principal vilão. Mesmo com
um dia útil a mais do que em outubro de 1995, o volume de vendas
ficou bem abaixo USS 4,405 bilhões
exportados naquele mês.
O mercado financeiro já projeta
um déficit para 1996 superior a USS
4 bilhões. Em outubro, as expectativas apontam importações acima de
USS 5,2 bilhões gerando um resultado negativo de cerca dé USS 1
bilhão em apenas um mês. De jarieiro a setembro, o déficit já alcançou
USS 1,593 bilhão.
O fraco desempenho das expor-

taçôes em outubro reduziu ainda
mais a taxa de crescimento das vendas externas em relação ao ano passado. De janeiro a outubro, as vendas de produtos brasileiros ao exterior aumentaram em torno de 3,8%
quando comparadas ao mesmo período de 1995.
— Em abril, essa taxa
Queda
dos
10%, em julho estava
passava
em 7,6% e em setembro já havia
caído para 4,9%. As projeções da
Organização Mundial do Comércio
(OMC) prevêem um crescimento
médio de 8% nas exportações em
todo mundo este ano. Crescendo
3,8%, o Brasil está perdendo mercado para outros países.
Apesar de reconhecer que as medidas adotadas até agora não foram
suficientes para impulsionar as vendas brasileiras, o governo continua
buscando explicações isoladas para
o baixo resultado. Técnicos do Serviço Federal de Processamento de
Dados (Serpro) foram convocados
do
para participar da divulgação
resultado de outubro. Eles vão explicar uma nova falha no sistema
informatizado de exportações (Siscomex), que deixou de funcionar
durante quatro horas no dia 31,
último dia útil do mês.
O Siscomex não computou os

de 9 meses, encerrado em 30 de setembro de 1996, bem como de
suas associadas Multibrás S A Eletrodomésticos e Empresa Brasileira
- EMBRACO,
de Compressores S.A.
que em resumo sào as seguintes:
I
MJ-Mt&A. |
EmbracoSA _ftafcmtttoot.BriMMto.SA.

AAA
Dando continuidade

estaremos fechados

3048

4.088

4.564

¦ Total

0 MAM está modernizando

200

7£12

««

Pela Legislação Sodeürrts
307.000

1.375534

22.047

180.014

todo o seu sistema elétrico.
99.157

310490

1.394.586

15859

152.669

366937

•Valor patrimonial por ação (R$)
"

055.426

055

A
(') Incluindo as oporaç-es da Brastemp da Amazônia S
H

Kandir disse também que as linhas
do Finamex (Programa do BNDES!
que financia a exportação de máquinas!
e equipamentos) serão revistas. O ministro reconheceu que todas as medi-,
das de incentivo ás exportações, anunciadas pelo governo, têm esbarrado naj
burocracia ou no desinteresse dos bancos privados - repassadores das linhas
do BNDES.
Falando a executivos financeiros.:
no III Encontro da Sociedade Brasilei-!
ra de Estudos de Empresas Transnacionais (Sobeet), Kandir procurou;
"O
transmitir um cenário otimista:
crescimento dos investimentos feitos;
por empresas estrangeiras no setor,
produtivo demonstra o nível de confia-'
bilidade deles na politica econômica".!

que a balança
comercial brasileira deverá fechar o
A

previsão

de

ano com um déficit
Ihões

nio

Monetário

de RS 3,5 bi-

surpreendeu
Internacional.

o

Fundo

A

previ-

são está dentro dos parâmetros estabelecidos pelos técnicos da instituiçio, informou o chefe do depar-

disse. Segundo ele, somente no periodoj
janeiro-setembro as multinacionais in-

lamento econômico da Confederação

Nacional

da

Indústria,

vestiram USS 5,8 bilhões, 48,7% acima!

José

dos 12 meses de 1995.

Guilherme Almeida dos Reis.

no Caderno de Classificados Edital
Seleção
inscrições
de
para o Exame de
Doutorado.
e
Mestrado
o
para

Leia

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
COMANDO GERAL DE APOIO
DIRETORIA DE ENGENHARIA DA. AERONÁUTICA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 01S/DIRENG/96
termos da Lei n° 8.666.de
O Presidente da Comissão Especial de Licitações, nos
dta 201 de novembro de 1996
21 dejunhode 1993. faz saberqueàs 14:00 horas do
situado à Av. Mal.
na Sala de Reuniões da Subdiretoria de Estudos e Projetos,
os envelopes contendo
Câmara 233/403, Castelo. Rio de Janeiro, serio recebidos
da prata de pouso e
a documentação e a proposta para obra de recuperação
- BASC, Rio de Janeiro
acessos da Base Aérea de Santa Cruz
Diretoria de Engenharia da
O Edital estará a disposição dos interessados, na
- Castelo. RJ, a partir do dia 05 de
Aeronáutica, rito à AvJMal Câmara, 233/503
novembro de 1996.
^ ^ ^^ de igg6
^ ^^
- Cel.- Eng.
FRANCISCO MOACIR F. MESQUITA
Presidente da Comissão Especial de Licitações

*J

GOVERNO DO ESTADO DO

Rio de Janeiro

COMUNICADO RELEVANTE

0.87

7ai14
630.005
0,24
|

o Cônsul Induslnal da Amazônia Uda.

Miguel Elchenlque

Prosidenle do Con__lho de Admmralroçèo

A COMISSÃO DIRETORA DO PROGRAMA ESTADUAL DE
DESESTATIZAÇÃO - RED, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pela Lei n° 2.470, de 28 de novembro de 1995 e pelo
Decreto n° 22.453, de 27 de agosto de 1996, comunica as
seguintes alterações no EDITAL DE VENDA PED/ERJ N° 02/96
1996:

8.3. CRONOORAMA OERAL

Pela Correção Monetária Integral

•Patrtmflnio líquido (RVnml)

i
SÃO PAULO — O ministro do Pla-i
nejamento, Antônio Kandir, disse on-j
tem que o governo anuncia, até a pró-,
xima semana, a mudança da composição da Taxa de Juros de Longo Prazo;
(TJLP), criada em 1994, e que baliza os,
empréstimos feitos pelo Banco Nacio-;
nal de Desenvolvimento Econômico t
Social (BNDES) para os exportadores.!
Hoje, a taxa, que é trimestral, está em
14,97% ao ano.

O rápido crescimento do déficit
comercial no final do ano é explicado também pelo aumento sazonal
das importações. O mercado financeiro calcula que as compras de outubro ficam em torno de 7% acima
da média anual.

CERJ, de 16 de outubro de

-PaWmônlo liquido (RS/mil) 348797 924.947 611.731
-Valor patrimonial por açáo(R$)
O'52
0^»
oa

- Vendas líquidas (RS/mrl)
-lucro liquido (RS/mil)

a anunciar

embarques realizados nesse período. Além disso, o governo conta
com o feriado do dia servidor público, quando o sistema funcionou em
esquema de plantão, no dia 28, para
justificar a queda na média diária
das exportações. Esses dois motivos, porém, não justificam a redução nas vendas. Mesmo considerando a média diária registrada nas
quatro primeiras semanas, o resultado do mês seria de USS 4,363
bilhões, também abaixo do alcançadoem 1995.

?

I

ERRATA N* 02
¦ CERJ
EDITAL DE VENDA PED/ERJ N* 02/96

•Exportações

•Vendas líquidas (RSímil)
•Lucro liquido (RVmH)

j

COMISSÁO DIRETORA DO PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÃO

Unidades vendida» (m» unldadaa)
• Menado local

mento até RS 720 mil.

às obras do MAM,

de 04 a 18 de novembro.

ConsoMadof)

mento anual até R$ 120 mil e máxima as que apresentarem fatura-;

DIVULGAÇÃO

CGC MF Na 61.084.984/0001-20

COMUNICADO

sobre o faturamento das
empresas, segundo técnicos da Fa-

a 10%

mínima as empresas com fatura-

UNIVERSIDADE FEDERAL DOMO DE JANEIRO
SOCIAIS j
..INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS

mabrasca

A Brasmotor S.A. informou às Bolsas de Valores e à Comissão de
Valores Mobiliários as cifras preliminares, não auditadas, do período

quido, Pis e INSS) devem variar
entre 5% e 7%. Pagarão alíquota

Imposto único - A criação
do modelo tributário simplificado
para o setor prevê alíquotas de 5%

incentivos

MtãimfênkiÊattactad»

BRASMOTOR S.A.
-18» andar - São Paulo - SP
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.003
Companhia Aberta

(PPB-RS).

e confirmam déficit

ftrasmotor
"

tribuição Social sobre o Lucro Li-

Kandir volta

m
.kssss adU)

tar, deputado Augusto Nardes

Exportações caem 5%

comunicado

w_____mi*.«jj»

incluindo-se aí os impostos
atendeu ao pedido antes, no fim de
zenda, ''
j
do
circular
Banuma
devidos aos estados e municípios, •
1995, qu
co Central fixou novos critérios de
que entrarão no sistema por meio
de convênio firmado com a União.
renegociação, e em abril deste ano.
A adesão será voluntária e as micro
Na época, nova circular detere
pequenas empresas industriais paminou que 3% dos compulsórios
alíquota adicional de 0,5%
garão
ao
obrigatórios dos bancos junto
delPI.
BC relativos aos CDBs poderiam
"Estamos
pensando na simplifiser destinados à renegociação. Os
cação da vida do micro e pequeno
bancos não gostaram da medida, e,
empresário por meio da consolidapor isso, sugerem a liberação dos
ção do recolhimento de uma vasta
compulsórios à vista para a operagama de impostos e contribuções",
ção. O alongamento dos prazos
assinalou o ministro Pedro Malan.
não
esforma,
dessas dívidas, desta
As alíquotas dos tributos federais
o
segundo
alcançado,
tá sendo
(Cofins, Imposto de Renda, Concoordenador da Frente Parlamen-

museu de arte moderna do rio de janeiro
áv. infanta dom henrique, 85 aterro, tel. 210 2188 ramal 217

—
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06.11.1996. Até as 16:30 horas - Entrega à CLC dos envelopes com
os documentos de qualificação dos Participantes Técnicos.
06.11.1996. Até as 16:30 horas ¦ Entrega à CLC dos envelopes com
os documentos de pré-identificação dos Participantes.
Rio de Janeiro, 04 de novembro de

1996
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JORNAL DO BRASIL

TERÇA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 1996

NEGÓCIOS & FINANÇAS

w

Privatização do Banerj atrai sete

INFORME ECONÔMICO
I DANIELA KftESCH

grupos nacionais e estrangeiros

Clinton: vitória

¦ Seguradora dobanco poderá ter leilão à parte e dismitas^mtre oito interessados

do previsível
Estados Unidos vão às umas, hoje, e, se não houver
Bill
Os surpresas, devem reconduzir à Casa Branca o democrata
não
Clinton. Bom para o Brasil. A vitória de Clinton significa que
vai haver mudanças nas regras do jogo entre brasileiros e americanos. E, hoje em dia, nada melhor dò que não haver sobressaltos.
"Clinton sinônimo de
é
previsibilidade. Uma vitória dos republicao.que geraria incerteza", analisa o
mudanças,
representaria
nos
"Mais
austero, Bob Dole
cientista político Sérgio Abranches.
recessão. O que não seria nada bom
poderia produzir uma nova
diz.
para as exportações brasileiras",
A desvantagem, diz Sérgio Abranches, é que, com Bill Clinton
anos de
no poder, os Estados Unidos vão viver mais quatro
"Os
sindicaser
evitado.
Nada,
porém, que pudesse
protecionismo.
republicanos
os
Com
são
muito
fortes.
americanos
lobbies
e
tos
não seria diferente", pondera.
Essa, aliás, é a maior reclamação dos exportadores brasileiros
"A
nossa expectativa é de que Clinton,
contra os Estados Unidos.
em seu segundo mandato, atente para o fato de que os EUA
continuam sendo muito protecionistas", diz Marcus Vinícius Pratini de Moraes, presidente da Associação Brasileira de Comércio
"Pedir
Exterior (AEB).
que os outros abram d mercado é fácil. Eles
têm que fazer o mesmo. E não adianta abrir o mercado para
os japoneses", completa Pratini de
produtos competitivos só para
Moraes.
O presidente da AEB espera que Clinton continue com seus
Alça, o mercado das Américas: um Nafta de
planos de criação da
"Ele
tem que diminuir as barreiras. Nosso suco
todo o continente.
450
hoje,
de laranja,
paga, para entrar nos Estados Unidos, USS
ameriNenhum
de
imposto.
50%
Dá
produto
tonelada.
quase
por
cano paga isso tudo para entrar no Brasil", diz Pratini de Moraes.

BM&F em ebulição
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'
' D As opções de dólar futuro na Bolsa de Mercadoria
e Futuros de São Paulo (BM&F) não param de
', crescer. De fevereiro a setembro, o volume aumentou
de USS 14,8 bilhões para US$ 33,7 bilhões. Para o
t economista Michael Adler, professor da Columbia
; University, em Nova Forque, autor do estudo Emerging markets, esses números indicam que o mercado
2 brasileiro está em plena ebulição e que uma crise
como a mexicana é pouco provável, mesmo se houver
uma desvalorização cambial. Adler afirma que a economia brasileira é mais transparente do que a mexicana em 1994 e do que várias economias européias.

Cinema...
O Grupo Icatu vai entrar
na área de entretenimento e
lazer. Anuncia, esta semana,
uma associação com a Lumière Latin America, uma das
mais importantes distribuídoras independentes de filmes
•"
do país. A empresa é o braço
latino-americano da Multinacional Lumière, que opera
nos EUA, na França e Inglaj
terra.

...e lazer
Fora isso, o Icatu também
anuncia a compra de 15% da
produtora Conspiração (que
também está se associando a
Vídeo Filmes). O interesse do
s Icatu pela produção audiovisuai reforça a tendência pela
qual passa o mercado nacional.
s Os grandes investidores estão
descobrindo o potencial desse
setor. Um potencial que os
americanos já conhecem há
muito tempo.

Balança
O presidente do Forex, Carlos Eduardo Sobral, não acredita que o resultado .das eleições americanas cause impacto
sobre a balança comercial brasileira. Segundo ele, existem fatores internos que interferem
muito mais no resultado das

exportações no país. Muitas
empresas exportadoras, por
exemplo, estão preferindo pôr
seus produtos no mercado in"De
terno a exportá-los.
agora
até o primeiro semestre de 97,
nossas exportações hão devem
ser brilhantes. Por motivos sazonais, vamos ter déficit até
abril", adianta;

Vasp
A Vasp está inaugurando
um novo sistema de computação de reservas, o Zeus. A
companhia aérea investiu USS
20 milhões no treinamento dos
funcionários e na compra do
hardware e do software, fomecido pela Swissair. Esse programa, segundo Álvaro Feio,
vice-presidente da Vasp nos
Estados Unidos, é o mais modemo que existe.

Méridien
Até o fim deste mês, a Previ
assina, finalmente, o contrato
de compra, por USS 45 milhões, do Hotel Méridien, em
Copacabana. A bandeira do
hotel continuara ã sér da administradora francesa, o que está
animando o Grupo Méridien a
rever seus investimentos no
Brasil. Entre eles, o de operar
hotéis em São Paulo, Brasília e
numa cidade nordestina.

PELO MERCADO

FERNANDO THOMPSON

Sete grupos se habilitaram para
participar da privatização do Banerj e oito da seguradora do banco
estadual. Os leilões devem ser realizados em dezembro. A lista dot
habilitados (veja quadro) foi divulgada ontem por Paulo Ferraz, pre*
sidente do Banco Bozano, Simonsen e do conselho dé administração
do Banerj. Uma das surpresas da
lista foi a presença do Banco BBA
"Estamos
interessaCreditanstalt.
dos em entrar na área de varejo e o
Banerj é uma ótima oportunidade.
Mas ainda não decidimos se vamos
entrar no leilão", diz Cândido Bracher, diretor do banco.
Lista — Além do BBA, foram
pré-qualificados pelo Banco Centrai (BC) Bradesco, Itaú, CCF do
Brasil, Banco de Boston, Companhia de Investimento Latino-Americana, do grupo Pactuai, General
Electric Capital, braço financeiro
da GE, e Golden Cross (essa só
para o leilão da seguradora).
Segundo Paulo Ferraz, a préqualificação dos interessados na seguradora foi feita à parte porque a
empresa pode ser vendida separa"Estamos
decidindo isdamente.
so", explicou.
Eduardo Plass, sócio do Banco
Pactuai, explicou que o grupo só
entrará no leilão do Banerj para
representar seus investidores es"Nào
temos'interesse
trangeiros.
Se nossos invarejo.
de
área
pela
vestidores acharem que é um bom
negócio, entraremos na disputa."
Segundo Paulo Ferraz, a lista
está de acordo com o que ele havia
"Foram
classiprevisto em janeiro.
ficados dois grandes bancos de varejo nacionais; dois bancos de investimentas; dois bancos estrangeiros que já atuam por aqui; e um
banco internacional que ainda não
atua no Brasil", explica.
Surpresa—Outra surpresa da
lista foi a presença da GE Capital.
O grupo administra ativos da ordem de USS 170 bilhões e teve no
ano passado lucro próximo a USS
3,5 bilhões. A empresa é uma das
maiores administradoras de cartões
de crédito dos Estados Unidos. O
Banco de Boston informou que está
analisando os números do Banerj.
Paulo Ferraz explicou que está
quase tudo pronto para a publicação do edital de venda do Banerj"Falta
resolver a questão de alguns
passivos". Assim que tudo for acer-
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crescer no Riò
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O Bradesco, maior conglome- (
rado financeiro privado do país,!'
resistiu enquanto pôde ás ofertas}
de bancos. Ontem, confirmou ofi-'',
cialmente que pretende olhar os'.
números do Banerj e, conforme.
for, entrar na disputa com outros (
concorrentes de fôlego, como Itaú:.
'
.
e Banco de Boston.
"Temos
um interesse espçpial (
pelo Rio de Janeiro. Estamos.em)
quinto lugar nessa praça, atrás do;
Unibanco, Banco do Brasil, Ba-(
nerj e Itaú", revela Lázaro Bran-j.
dão, presidente do Bradesco. Ain-1
da não está definido, porém, que'
o grupo vai arrematar o Banerj'
"Vamos
avaliar todos os dados,?
de agências.;
sobreposição
a
pesar
e, depois, decidir se entramos noi
leilão. Por enquanto estamos ape-;
nas habilitados", explicou o ban-;;
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GE

Fonte: Banco Boiano.Simonsen

tado entre o governo do estado e o
BC, o edital será divulgado. A venda do controle do Banerj será feita
15 dias depois, provavelmente na
segunda quinzena de dezembro.
Passivos — Entre os passivos
do Banerj estão as dividas do govemo do estado com o banco, de
R$ 430 milhões; o passivo trabalhista, que soma RS 100 milhões; e
os créditos que o Banerj têm a receber do governo ferderal, de RS 100
milhões. Tem mais R$ 200 milhões

referentes a pendências judiciais.
O maior passivo é o relacionado
à Previ-Baneij, o fundo de pensão
do banco estadual. Segundo Paulo
Ferraz, o total dessa dívida não está
definido. Segundo o fundo, ela é de
RS 685 milhões; Hoje haverá uma
reunião entre o secretário estadual
de Planejamento, Marco Aurélio
Alencar, o presidente da Previ-Banerj, Luciano T. de Moura, e o
próprio Paulo Ferraz para tratar do
assunto.

queiro.
;•
Ontem, foi um dia de comemo- {
ração no comando do Bradesco. {
Os últimos números do balanço,1.
de janeiro a setembro, foram bem?
positivos. O banco fechou com
lucro de RS 551 milhões pelo cri-;.
tério de legislação societária, bem;
melhor do que o registrado, no,
mesmo período do ano passado,!'
de RS 345 milhões. Se for levado;
em conta outro balanço, pela cor-;
reção integral, o Bradesco lucrou
RS 440 milhões, contra RS 389;
milhões de janeiro a setembro de!
1995. O lucro por lote de mil!
ações foi de RS 0,58.
Seguro—"Melhoramos nos- j
sa performance na carteira de em-•
préstimos, com a inadimplência';
caindo 21,5% e melhoramos na;
prestação de serviços", explicou.
Lázaro Brandão. Os fundos de*
investimento tiveram um cresci-,;
mento de 94,2%. A performance
das empresas do conglomerado,;
principalmente a seguradora e a;;
de previdência privada, também
contribuíram decisivamente paraj
o balanço promissor. O presiden-;
te do Bradesco explicou, ainda,;
que houve um reajuste das tarifas,',
de 17% na média, em Io de no-,
"para
repor a inflação do;
vembro,
'
de
16
meses que estiveperíodo
ram congeladas." •
\>

Proerjá emprestou R$ 14,7 bilhões
WLADIMIR GRAMACHO .?

¦

BRASÍLIA — O socorro do governo aos bancos em dificuldades completa hoje um ano de existência contabilizando RS 14,767 bilhões liberados a sete bancos, entre eles, a Caixa
Econômica Federal, que recebeu empréstimo pára adquirir as carteiras
imobiliárias do Econômico e do Banorte. Ontem, o ministro da Fazenda,
Pedro Malan, avisou: o socorro aos
bancos, batizado oficialmente de Programa de Estímulo á Reestruturação
e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer), vai mesmo acabar em 31 de dezembro deste
ano, como prevê a medida provisória
que o instituiu.
As principais linhas liberadas pelo
BC, nestes 12 primeiros meses, foram
destinadas ao Nacional (incorporado
pelo Unibanco) e ao Econômico (ad-

quirido pelo Excel). As duas operações consumiram mais de R$ 10 bilhões do total de recursos liberados
pelo Proer.
De abril a setembro deste ano, RS
11,109 bilhões retomaram aos cofres
do BC, parte para quitar dividas do
Proer; parte para saldar dívidas mais
antigas das Unhas de Assistência Financeira de Liquidez do próprio BC.
Atualmente, os bancos que utilizaram o Proer devem RS 3,657 bilhões
ao BC.
Inflação—As quebras no sistema financeiro foram consideradas
um dos reflexos naturais da estabiiização econômica. Com a queda da
inflação, as instituições perderam, ao
mesmo tempo, dois importantes ins"corretor"
trumentos. Foram-se o
contábil e a principal fonte de receitas.
Assim, segundo revela documento

elaborado pelo Ministério da Fazenda sobre a reestruturação do sistema
financeiro, 20,66% das instituições
que operavam no Brasil antes do Piano Real tiveram que fechar suas portas. Isso também se traduziu em uma
redução do peso do sistema financeiro na formação do Produto Interno
Bruto (PIB), que caiu de 14,70% em
1990 para 8,28% em 1995.
Se forem considerados os riscos de
uma crise no sistema financeiro, o
preço do Proer é considerado baixo
pelo governo, que aumentou sua divida (emitindo títulos públicos) para
que o financiamento aos bancos não
gerasse inflação.
O estudo do Ministério da Fazenda — assinado pelo secretário de Politica Econômica, José Roberto Mendonça de Barros, e pelo coordenador
de Política Monetária, Mansueto Facundo —lembra que a crise bancária

no Chile (em 1985) custou 19,6% do,
PIB. E na Argentina (em 1982) e na;
Venezuela (em 1994) chegou a 13%.t
No Brasil poderá ser equivalente a,;
no máximo, 1 %, e, mesmo assim, se o,
BC não conseguir executar as garan- •
tias oferecidas pelos bancos.
Mas ainda que saia barato, o,
Proer poderia ter sido mais restrito,avaliam fontes do setor privado.
Uma das criticas ao programa é que
ele não só ajudou a garantir os depósitos dos correntistas nos bancos em
dificuldades, mas também cobriu buracos patrimoniais, cavados por gestoes ruins ou fraudulentas, como nos
casos do Econômico e do Nacional.
Outra avaliação feita por analistas
de mercado é que o Proer diminuiu o
risco do setor financeiro, que é típico
do setor. E que, por isso, não deve ser
mantido por muito tempo.
(*) Colaborou Vera Braadimarte.
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A Casa Sendas é a primeira
empresa a fazer propaganda iristitucional nas novas passarelas
da Avenida Brasil. A Mac Rio,
responsável pelas novas passarelas e paradas de ônibus da via
expressa, está testando uma nova comunicação visual.
Hoje se realiza o II workshop
de turismo Americatur. São 66
estandes em mil metros quadrados de exposição, no Hotel Copa
D'Or.
A Companhia Docas do Rio
prepara as últimas audiências
públicas do processo de arrenda-

mento dos terminais do Porto do
Rio. Anuncia as primeiras licitações em dezembro.
O presidente do Tribunal de
Alçada Criminal do Rio, Paulo
Roberto Leite Ventura, está deixando o cargo. Estréia como desembargador do Palácio da Jusliça ainda esta semana.
Os economistas André Paraquet e Luís Barbosa estão tocando a recém-inaugurada agência
paulista do Nations Bank. O
banco americano tem altos pianos para o Brasil.

AVISO DE LICITAÇÃO
«to» o Multe*»™*
CEP.-. 78 060-970 - Cultbé-MT, onda o. intamaadot PO*«io
dt dM *> ttnwnuçto
infotmactet adicionai tobct tt licitaçítt no hortrio conweW.*.06 dlat M
(066) 644-2478.
dt propotta. ptttothntnta ou alrtvét do «tltfont (066) 313-2677 ou'Jfofu
8666/93 dt 21/06/93 • mim
AolicartTae àt ntttnm licitacôet tt diwoticãtt coniunttt nt Lti
do Banco Inftmtdontl pt.t
Encimo
tob
S«v*o.
SmStai nl.KS. í.75Üiprtt¦£££..

Admintorttivo -

-^ro&tf^x&oT^^
S.Stúdt-DtUdtAbirtUii:09.12.9eM09.<)0hi.-Vil«doEd1UI.R»60.0ft
- Inttnmtdo: FEMA-MT - Dttt dt
CP n» 037/96 — Objtto: AquMçto dt Equiptmtnlot N»u»co»
„„,.„...
Abenwt: 09.12.96 àè1430 ht.-Vtloc do Edital; RI 60,00;
r. .
^
k_
.
- Oatt
da tbertun.
Inttfetaado: SEPLAN-MT
CP n° 038/96 - Objíto: AquisiçJo d« Vtlculo.
1012.96è»09«)ha-VikifdoEdittl:RI80.00;
„
.V.
,.^~
Pwmtnen m twt'ntdoa
CP n» 039/98 - Objeto: Aquiwçío dt Equipamento» Hoapittlatet
jMatMiai»
*. 14:30 h*. - V.kx do Edital:
a Potfoa de Saúde - Imorossado S. Saúde - Dal. dt tbenuit: 10.12.96
— Data
CP n° 040/96 — Objeto Aquitiçâo de Equipemtntotde Labotatãtio — Intetestado: FEMAMT
.;".
de Abettuia: 11 12 96 4i0900 ha — Valoc do Edital: Rt 60.00;
UbwatÍKio
CP n° 041/96 - Obieto. Aquwçào de Equipamento
Unidade de Refinação pma
- Valw do Edital: fl» 50.00
Interouado: EMPAER S/A - Data dt Abtrtuie: 11 12.96 i» 14:30 h».
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0800-170-611
A partir de R$ 10 mil você
podo investir agora mesmo.

Cuwbí-MT. 01 de novembro de 1996.
Ant Virgínia dt Carvalho
Depanamento de Licitações

¦

Banking

O seu consultor de investimentos.
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NEGÓCIOS & FINANÇAS

Fischer, Justas cria
marca para o Mercosul
foi cria*
; Desde que o Mercosul
4o, há cinco anos, com p objetivo
de formar um mercado comum entre Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai sentiu-se a necessidade de

Aliold quer metade do Itompreço
até adquirir os concorrentes/
intenção de compra e
¦ Rede holandesa assinou
Numa cerimônia

¦*Tflfla!

nicação total utiliza não apenas a
tradicional, mas tompropaganda
formas de comunicaoutras
bém

de uma filosopai delas é resultado
fia de comunicação total, implanta*
da pela agência há cinco anos. Para
sacramentar o sucesso desta estraté-

ção, que podem ir desde a còncepção da embalagem de um produto
até a sua promoção em eventos es"Quando
o
portivos e culturais.
cliente usa os serviços de diferentes
agências — uma para os anúncios,
outra para os eventos e uma terceira

carta

pernambucana. O Bompreço faturou em 1995 USS 1,4 bilhão e possui 50 lojas, incluindo sete hiper-

de

uma das maiores

centrado, oito de ouro, 37 de prata e 200 de ácido
sulfúrico por ano, segundo informações do Ministério das Minas e Energia. As três companhias
um terço do capital da nova empresa cada
jieterâo
investimento a ser realizado no empreendiO
juma.
(mento será de USS 1,5 bilhão nos próximos quatro
'anos.
A Salobo será localizada a 77 quilômetros a
nordeste da mina de ferro de Carajás, da própria
Vale, no Estado do Pará. Estima-se que as minas
do projeto Salobo devam ter capacidade para produár metais pelos próximos 33 anos.

QE sa associa à Dako
para fazer geladeiras
Á GE Appliances, divisão da General Electric
Company, e a empresa brasileira Dako, criaram
uma associação, a GE-Dako, para fabricar
linha branca
produtos eletroeletrônicos da
empresa vai operar,
(geladeiras e freezers). A nova
inicialmente, aumentando a expansão dos
No mercado
produtos com as duas marcas.
latino-americano, a GE-Dako vai atuar também
na área de serviços de pós-vendas. A Dako iniciou
suas operações em 1935 produzindo fogões a gás.

DE

ADVOCACIA
Prof. Ulderico Pires dos Santos

ção. Ficam de fora os investimentos
do grupo nos setores de agroindústria, agricultura irrigada, avicultura
e comunicação.
O presidente do Bompreço, João
Carlos Paes Mendonça, considera a
aliança vital para transferência de
tecnologia no varejo, como progra-

redes de super-

mas de informática para admirastração de lojas e estoques, ações de
marketing e treinamento de pes-

Ahold. A
. administração dá Royal
Ahold caminha para os chamados
mercados emergentes, como a Ásia

O BNDES vai receber,
até o dia 25, projetos
cinematográficos dos
quais vai adquirir, até
o limite de RS 300 mil,
Certificados de
Investimento
Audiovisual. Os
projetos devem ter
sinopse do filme,
currículos do diretor e
da produtora, elenco,
cronograma de

rede precisa redzuir parte de seu
endividamento, resultado da ex-

ração, mas estima-se que a compra
alcance cerca de USS 300 milhões.

(PR). O complexo, com benfeitorias, máquinas e equipamentos, está situado em um terreno com

BRASÍLIA — Entre os dias 20 e
22 deste mês, o Banco do Brasil
fará a licitação para a venda de 369
imóveis, em 24 estados, avaliados
em R$ 31,4 milhões. São 313 imó-

21.800 m2 e tem seu preço mínimo
de concorrência estipulado em RS

veis urbanos (casas e armazéns), a
maior parte localizada nos estados

2,8 milhões. Já os imóveis de menor
valor são lotes localizados em Ja-

estados de Amapá, Rondônia e Roraima.

BB recebam os envelopes fechados

O imóvel de maior valor, segundo o coordenador do Setor de Des-

dos interessados, com as propostas
de preços. Pessoas físicas e jurídicas

mobilização do banco, José Eduardo Bernat, é um complexo de arma-

de concorrênpodem obter o edital
cia em qualquer agência da instituição ou acessando a Internet, a par-

Nos

trimestre.

primeiros

de

líquido
,

273

RS

Scott Vergin, administrador Be

das ao terceiro trimestre aemea-

fundos da Lutheran Brotherhood^
"As
de Minneapolis.
pessoasjpãp.
sabem se o negócio terá a aprova-

taram, embora a am ritme iateao

rior

Os

esperado.

mtmeros,

divulgados.
porém, lio foram
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n°

para AQUISIÇÃO
DE INFORMÁTICA.

002/96,

16 de

no dia

LUCIANO

O
O montante dos ativos envolvidos é da ordem de 140 milhões de dólares.
PLATRES
da
LAFARGE
40%
de
uma
acordo
participação
prevê
INTERNATIONAL em duas empresas do GRUPO ETEX: na ROMERAL, do
Chile, que fabrica diferentes produtos de gesso e irá iniciar a produção de uma
linha de painéis de gesso em 1997; e na DURLOCK, único produtor de painéis

dólares (aproximadamente 150 milhões de francos).
outros

mercados

DE

DE

JOSÉ

1o E 2o

na

DUARTE,

CABRAL

Aracaju-S.ergipe.

em

As

¦ Horário: 15h
OeY.°oe Abefture 06/12/96
- 6° andar,
Locai: Edifício Ane»o Palácio do Buriti
-»sal» 613- Brasltia-DF
DA
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

GRAU

DO Dl»*
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TRITO FEDERAL, torna público para conheci»,
abertura da
mento deVemprtsa» interessada», a

normas

Tomada de Preço» em epígrafe, na data. horário »
local indicado» no preâmbulo O Edital poderá ser
obtido na Secretaria da Comuseo. no enderectr
12h30 »,
acima indicado, nos dias úte* de 9h as
de
de 14h30 ás 19h. mediante a apresentação
RS 8,48.1
de
no
valor
deposito
de
comprovante
e oito centavos), recolhido,
(oito reais e quarenta
do Docu-'
em qualquer agencia bancaria, através
- DAR. código 357-3, a.
mento de Arrecadação
Outras
fedetal-GDF
favor do Governo do Distrito
ou.
informações pelo. telefone. (061) 213-6303

junho de 1994,
de empréstimo n°
'
'¦
',.
3.604/BR-BIRD.
oe
Edital na StOs interessados poderão obter cópia do
DO
CRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E
ASPLAN,
da
hà
sala
DESPORTO E LAZER, 1o andar,
12:00 horas, após pagamento de
procurar das 8:00 às
reais).
taxa no valor de R$ 150,00 (cento e cinqüenta
n°

pela Lei
como também

zidas

de

8.883

do

normas

de

08

acordo

225-2796
Brasília. 01 de novembro de 1996
OOrUUCEDtJfSUSOUVBRA MAGALHÃES
Presidente da Comissão Especul de Licitação

«Ali

IVO SANTANA

Opnvtm

Presidente da C.E.L/SEED/SE

ACUMULOU TUDO!

HOHUA»

Í
A

1* liifnr

uns

atividade Gesso do grupo LAFARGE, líder mundial de materiais de construção,
representa um volume de negócios da ordem de 3,5 bilhões de francos e emprega
três mil pessoas. Na Europa, Ásia/Pacífico e na América do Norte, opera com
aproximadamente 40 fábricas. O GRUPO ETEX, cujo volume de negócios atinge
2,2 bilhões de dólares, conta com cem empresas estabelecidas em 35 países,

iscolham

a
go
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resultados:
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.
15 - 23 - 27 - 30 -31 - 39
MEGASENA
04-16-21 -23-54-51

DEZENAS
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—-

MOTERIA NOVO MÉXICO
iINTERNET ¦ httpJ/www.navanatcom.br/mvirtual/nmètico

-

VALOR

28,00
84,00

JOGO

ÚLTIMOS

MILHÕES

VALOR

DEZENAS

cie jogo,

tipo

qui

'3

flUJHUnWL

o

o

telefone

pelo

®SUP£K.BH

na América Latina.
Para a LAFARGE, este acordo inclui-se na política de internacionalização de sua
atividade Gesso, principalmente para países em desenvolvimento. Hoje, a

,

LOUCURA 1

no

Peru, Colômbia, Venezuela e Bolívia. De uma maneira geral, o acordo permitirá
aos novos .parceiros o reforço e a otimização do crescimento de suas atividades

especializadas na fabricação de materiais de construção.

ESCOLA

Rua Itabaiana
n° 8.666/
do Edital estão de conformidade com a Lei
93 de 21 de junho de 1993, com alterações introdu-

Junte

de

propostas serão
1996 às 15.00

de

LAFARGE

GYPSUM, uiüco produtor brasOeiro
de gipsita. O investimento líquido da LAFARGE é da ordem de 27 milhões de

o desenvolvimento conjunto

as

dezembro

DA

no AUDITÓRIO

EQUIPAMEN-

e

habilitatória

documentação

DE

..

r„
Adm Regional do fi«cno Fundo
de lun
Objeto: Aquisição, instaleçeo e garantia
cionememo de Microcompuiadores. Impreoora*
te«os.
nao impacto, digitalueoor de imagens e
rmpecectatxliiador de voltegem, impraworn de
software
de
cebo
e
segmento
to. srsrema HUB.
novo» e de primeiro uso. per» os orgeos marcador
acima, nae quantidade», etpeciticaçoes teco*»»»
dema» condições expressas neste Edital e seus,

INTERNACIONAL

CONCORRÊNCIA

DE

EDITAL

de
A LAFARGE PLATRES e o GRUPO ETEX acabam de fechar um acordo
o mercado de gesso - em especial o de
participações, visando a desenvolver
- em vários
países da América Latina.
painéis de gesso

AVISO DI LICITAÇÃO

ToiMd* d* Praça N° OU/W-Cl-SEA
Tipo: Técnica e Preço
Onipor»: 2007.6301.5702 « 9738.
- Seaeurade Deeenfroc Hitr».: 030005.808/96
49O0OJ8UeV.
vofcmmo Soo* r> Aceo Comuni*»: 1
_ Adm Regonri do lago Nor* 1«°0M1«/M
*»
Adm ftavorvü rjo leo» Norte. 148000514/96

de
A Comissão Especial de Licitação da Secretaria
constie
Lazer,
Estado da Educação e do Desporto
tuida pela Portaria n° 218 de 26/02/96, avisa que
o
se acha à disposição das Firmas interessadas

s/n°.

na

GOTONO DO WSTtlTO FEDERAI
SKHCTAWAOlADMINISTtAÇAO
COMISSÃO ÍSPWAI DE UOTAÇAÇT

IK 002/96

DOM

40%

empresas americanas que têm tentado se instalar lá, com a AT&T.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA
INTERNACIONAL

hs.

de

O governo dos Estados Unidos
deve exigir que a Grã-Bretaràa
abra seu mercado telefônico, às

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
.
EDO DESPORTOS LAZER

Ugna e monde 5164000

especializados eme
Equipe de advogados
•——«--'«——*-»—
«indenizações,
inventários,
imobiliário,
de família,
mandado dei
usucapião,
concordatas,
falências
Justiçasl
nas
etc...,
desapropriações;
Inclusive no Tribunal Arbitrai dol
Federal,

^cipaçâo

ção das autoridades americanas^
britânicas", concluiu.

GOVERNO DE SERGIPE

Omdhadassiflcadode

terá

ao

milhões

mesmo período de 1995. As vea-

mtegralizado pelo
menos 60% do valor

ETEX

xo do preço oferecido pela çgn£,
spis?
corrente inglesa.
"O
mercado está em polvorosa"
dos preços
por causa da redução
das ações da MCI", comentou*

prejuízo éc RS 7,9 milMes, ou RS

Mobiliários e tenham

autorizada pela CVM.

sove

a empresa teve

Achei! Achei!

total da captação

se espera,
por mais tempo do que
mantendo as ações da MCI aWfi

Alpargatas teve mm lucro

A

O

4,05 tor lote de mil, coitra wcro

Comissão de Valores

da British
proposta de compra
Telecomünications—no valoriirf
— será mantjpaj.
USS 25,5 bilhões

pelo telefone 0800-61J221.

concorrência escolherá entre os dias
20,21 e 22 para que as agências do

recebidas

O acordo também prevê

Também à disposição, gratuitamente, para informações está a
Central de Informações do setor,

há imóveis em licitação nos

A

GRUPO

nova IORQUE—Alguns agitou
nistas da MCI Communications,
dós Estados Unidos, dizem qut ar

meses deste tio,

DA COT/PANHflR.-.

O

http://www.bancobrasil.com.br.

Segundo José Eduardo, cada um
dos 24 estados com imóveis em

KIQIFtCIOPWÓPftlOi-RU//f.Pw.0
FAX;a4M20l(I
¦¦mmlfliflmmmmmmmmmmmmmmmmmm^flfli

Argentina.

tir desta semana, pelo endereço

do Sul
palmente no Rio Grande
Sul
do
(sete).
(13) e Mato Grosso

zenagem localizado em Paranaguá

108
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liquido de RS 700 ali no terceiro

junho. Só serão
aprovados projetos de
produção que lá
tenham passado pelo
Ministério da Cultura,
possuam registro na

||

pela Md

mínimo
guariúna (SC), e têm preço
estimado em RS 1.100.

viabilidade artística,
técnica e comercial do
projeto. O resultado
será divulgado até

¦{%' '«

manter oferta"

de Santa Catarina (71) e São Paulo
(70), e 56 sítios e fazendas, princi-

Nào

.

Britishdeve

BB põe à venda 369 imóveis
comerciais e residenciais

produção, percentual
de captação de
recursos já realizado,
patrocínios, doações e
considerações sobre a

JZm* ¦¦

l&ZE:%mWmmmmmU^A',

i

e recursos
João Carlos PaesVendonça: transferência de tecnologia

partsão.

TOS

na

V

soai. Mas há por trás da compra
também um conveniente aporte de
recursos num momento em que a

e, agora, a América Latina. As duas
redes não revelaram o valor da ope-

Rio de Janeiro.

CONSULTAS r P-*-'-FCfíf s

varejo entraram na carta de inten-

mercados do mundo", disse Fritz
AMqvist, membro do conselho de

Cineastas
na fila do
BNDBS

Mineração Morro Velho SA, formaram uma
jeira
associação para explorar cobre e ouro na bacia do
A nova empresa, chamada Salobo
ftio Amazonas.
Metais, deve produzir 525 toneladas de cobre con-

mercados. Somente as operações de

Ahold pretendem expandir a rede
de supermercados até mesmo comdo setor.
prando outras empresas
"Os
fazem
planos para o Brasil
tornarmos
parte da meta de nos

faux.

A Companhia Vale do Rio Doce, o Banco Nacioe Social (BNpai de Desenvolvimento Econômico
DES) e a Minorco, através de sua subsidiária brasi-

^—

planos de expansão da rede e reduzir o endividamento da companhia

deste. A intenção é ampliar a liderança do Bompreço no nordeste e
norte do Brasil. Os executivos da

exemplo
para as embalagens, por
—, a comunicação corre o risco de
Gofperder sua unidade", explica

Nova mineradora
no Rio Amazonas

OIRFITOS

USS 75 milhões —, vai ajudar os

do pais,
intenção de compra de 50% do
controle da empresa, líder no nor-

marca foi de R$150 mil.
T O trabalho coincide com mu4ança8 dentro da agência. A princi-

NOVOS

uma

to maior

formulação, a agência tinha um faturamento anual de RS 63 milhões.
Em 199S, ela fechou o ano com RS
171 milhões. A estratégia de comu-

ESCRITÓRIO

mento de ações preferenciais que o
Bompreço fez em 31 de outubro
nos EUÃ e Europa — no valor de

das

- fechou com a rede de supermercados brasileira Bompreço, a quar-

mWr'

aberta
Q símbolo represento a porta
o mundo", disse o diretor da
gara
Fischer, Justus, Mauro Motorim. O
investimento total na criação da

Marketing
pado pelo ex-diretor de
daMTV.PatrickGoffaux.
Em 1991, quando iniciou sua re-

uma

faturamento anual da ordem de
USS 24 bilhões nos EUA e Europa

tíaíics, foi desenvolvida uma pes"O
resultado
40 dias.
quita durante
fei bem aceito pelos presidentes dos
países que constituem o Mercosul.

integrado
gia, que se baseia no uso
de diversas formas de comunicação,
a agência acaba de criar o cargo de
diretor de Comunicação Total, ocu-

oficial em

Holanda,

maiores redes de varejo do mundo,
— com
a holandesa Royal Ahold

uma marca que o representasse. O
presidente do Fórum de Integração
do Cone Sul, Pedro Sirotsky, resolVeu, então, encomendar a tarefa à
agência Fischer, Justus. Com a cotoboraçâo de agências dos demais

na

Zaandam,

pretende

Trata-se de um dinheiro precio•o que, juntamente com o lança-

GILBERTO SCOFIELD JR

QUINA
09-50-63-67-76

AGORA!

24h-^220'7045
HOJE PLANTÃO
PLANTÃO **n-T-C-£V-#
HOJE
V^T^
RUA MÉXICO, 107 A -Centro 533-0360]
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Fischer, Justus cria
marca para o Mercosul
¦

Dttdt que o Mercosul foi cria*
j*
ap, há cinco anos, oom o objetivo
dè formar um mercado comum en-

;..v^."-v..

¦ - __________________________.:

imwMÊ

__BÉl|7|fH'

Ahold quer metade do Bompreço
¦ Rede holandesa assinou intenção de compra e pretende até adquirir os concorrentes
Trata-se de um dinheiro
pwcioso que, juntamente com o lançamento de ações preferenciais que o
Bompreço fez em 31 de outubro
nos EUA e Europa — no valor de

OILBERTOSCOPIELDJR

Numa

cerimônia
na

Zaandam,

tre Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai sentiu-se a necessidade de

oficial em

Holanda,

uma

das

maiores redes de varejo do mundo,
a holandesa Royal Ahold — com

ifna marca que o. represenusse. O
presidente do Fórum de Integração
do Cone Sul, Pedro Sirotsky, resol-

faturamento anual da ordem de

USS 75 milhões —, vai ajudar os

USS 24 bilhões nos EUA e Europa

de expansão da rede e reduN planos
ar o endividamento da companhia

fechou com a rede de supermer-,

vjeu, então, encomendar a tarefa à
agência Fischer, Justus. Com a co-

cados brasileira Bompreço, a quarta maior do pais, uma carta de

Ujboraçâo de agências dos demais
Pfúses, foi desenvolvida uma pet"O
resultado
«lisa durante 40 dias.
mi bem aceito pelos presidentes dos
Ái-ís que constituem o Mercosul.

.

MlÊmM

_________
Mercosul

Q símbolo representa a porta aberta
fiara o mundo", disse o diretor da

formulação, a agência tinha um faturamento anual de RS 63 milhões.
Em 1995, ela fechou o ano com R$

rjischer, Justus, Mauro Motorim. O
investimento total na criação da
niarca foi de R$150 mil.

171 milhões. A estratégia de comunicação total utiliza não apenas a
propaganda tradicional, mas tam-

. O trabalho coincide com mudanças dentro da agência. A principai delas è resultado de uma filosofia de comunicação total, implantada pela agência há cinco anos. Para

bém outras

formas

de comunica-

ção, que podem ir desde a concepção da embalagem de um produto
até a sua promoção em eventos es"Quando
0
portivos e culturais.

sacramentar o sucesso desta estratégia, que se baseia no uso integrado
de diversas formas de comunicação,

cliente usa os serviços de diferentes
agências — uma para os anúncios,
outra para os eventos e uma terceira
para as embalagens, por exemplo
—, a comunicação corre o risco de

ajagência acaba de criar o cargo de
diretor de Comunicação Total, ocupado pelo ex-diretor de Marketing
drMTV.PatrickGoíTaux.

perder sua unidade", explica Goffaux.

Em 1991, quando iniciou sua re-

mineradora
io Rio Amazonas
Ílova
_ Companhia Vale do Rio Doce, o Banco Naciorpl de' Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Minorco, através de sua subsidiária brasileira Mineração Morro Velho SA, formaram uma
associação para explorar cobre e ouro na bacia do
Rio Amazonas. A nova empresa, chamada Salobo
Metais, deve produzir 525 toneladas de cobre conontrádo, oito de ouro, 37 de prata e 200 de ácido
àilfúrico por ano, segundo informações do Ministkrio das Minas e Energia. As três companhias
«terão um terço do capital da nova empresa cada
•ma. O investimento a ser realizado no empreendibilhão nos próximos quatro
fiento será de USS 1,5
anos. A Salobo será localizada a 77 quilômetros a
nordeste da mina de ferro de Carajás, da própria
Vale, no Estado do Pará. Estima-se que as minas
do" projeto Salobo devam ter capacidade para produzir metais pelos próximos 33 anos.

QB se associa à Dako
liara fazsr gotadoiras
A GE Appliances, divisão da General Electric
Company, e a empresa brasileira Dako, criaram
uma associação, a GE-Dako, para fabricar
produtos eletroeletrônicos da linha branca
(geladeiras e freezers). A nova empresa vai operar,
inicialmente, aumentando a expansão dos
produtos com as duas marcas. No mercado
latino-americano, a GE-Dako vai atuar também
na área de serviços de pós-vendas. A Dako iniciou
suas operações em 1935 produzindo fogões a gás.

Cineastas
na fila do
BNDBS
O BNDES vai receber,
até o dia 25, projetos
cinematográficos dos
quais vai adquirir, até
o limite de RS 300 mil,
Certificados de
Investimento
Audiovisual. Os
projetos devem ter
sinopse do filme,
currículos do diretor e
da produtora, elenco,
cronograma de
produção, percentual
de captação de
recursos já realizado,
patrocínios, doações e
considerações sobre a
viabilidade artística,
técnica e comercial do
projeto. O resultado
será divulgado até
junho. Só serão
aprovados projetos de

intenção de compra de 50% do

pernambucana. O Bompreço faturou em 1995 USS 1,4 bilhão e possui 50 lojas, incluindo sete hiper-

controle da empresa, líder no nor-

mercados. Somente as operações de

deste. A intenção é ampliar a lide-

varejo entraram na carta de inten-

rança do Bompreço no nordeste e

ção. Ficam de fora os investimentos
do grupo nos setores de agroindús-

norte do

Brasil. Os executivos da

Ahold pretendem expandir a rede
de supermercados até mesmo com*
prando outras empresas do setor.
"Os
planos para o Brasil fazem
da
meta de nos tornarmos
parte
uma das

maiores

redes de super-

mercados do mundo",

disse Fritz

Ahlqvist, membro do conselho de
administração da Royal Ahold. A
Ahold caminha para os chamados
mercados emergentes, como a Ásia
e, agora, a América Latina. As duas
redes hão revelaram o valor da operação, mas estima-se que a compra
alcance cerca de USS 300 milhões.

Mobiliários e tenham
integralizado pelo
menos 60% do valor
total da captação
autorizada pela CVM.

M'

tria, agricultura irrigada, avicultura
ecomunicaçlo..'
O presidente do Bompreço, João
Carlos Paes Mendonça, considera a
aliança vital para transferência de
tecnologia no var^o, como programas de informática

para administração de lojas e estoques, ações de
marketing e treinamento de pesMat há por trás da compra
também um conveniente aporte de
recursos num momento em que a

soai.

rede precisa redzuir parte de'seu
endividamento, resultado da exJoão Carlos Paes Mendonça: transferência de tecnologia e recursos

pansão.

British deve

Governo divulga as regras de

manter oferta

privatização da telefonia celular
brasIlia—O Palácio do Pianalto divulgou optem à noite depresidente Fernando
Henrique que regulamenta a pri-

creto

do

vatizaçâo

da

telefonia celular

(banda B). O documento, que revoga o Decreto 1.719 de novembro de 1995, estabelece as regras

Sio. Terá que ser de brasileiros o
controle de 51% do capital vo-

sórcio em que apenas uma das
empresas deixe de apresentar to-

empresas terão que comprovar
qualificação técnica mediante

deve ser publicado hoje.
O decreto divulgado ontem

atestado de aptidão, certidão, ou

assinatura do contrato de conces-

da

na privatização
banda B de telefonia celular.

interessados

dos os documentos exigidos para
. a licitação.

plementares ou outras condições
em edital de licitação. O edital

permite que consórcios possam
ser formados até às vésperas da

gido atestados de cada membro
da equipe técnica responsável peIo trabalho. Já há vários grupos

cio. íoderá ser inabilitado o con-

nicações estabeleça normas com-

pelaMQ

telefonia celular. Também é exi-

tante da empresa lider do consór-

Além dos documentos jurídicos que comprovem o normal
funcionamento das empresas que
farão parte dos consórcios, as

gerais para a participação das
empresas e abre a possibilidade
para que o Ministério das Comu*

produção que tá
tenham
passado pelo
Ministério da Cultura,
possuam registro na
Comissão de Valores

D A Alpargatas teve m lacro
liquido 4e RS 700 mil ao terceiro
trimestre.

Nos primeiros nove
meses deste aao, a empresa teve
prejuízo de RS 7,9 Bilhões, oa RS
4,05 por lote de mil, contra lucro
hqiidode RS 273 milhões io
mesaro período de 1995. As vendas n terceiro trimestre •¦met-

declaração para desempenho de
atividade, e indicação de pessoal
técnico adequado e disponível

taram, embora a m ritmo iaferior

ao esperado.

Os

aimeros,

porém, aio foram divulgados.

para a execução da atividade de

SECRETARIA DE ESTADO DA

nistas da MCI Communications,
dos Estados Unidos, dizem que a
proposta de compra da British
Telecomunications—no valor de í
USS 25,5 bilhões — será mantida .
por mais tempo do que se espera,
mantendo as ações da MCI abai-*
xo do preço oferecido pela con- ,¦
corrente inglesa.
"O
mercado está em polvorosa
causa
da redução dos preços por
das ações da MCI", comentou;
Scott Vergin, administrador de
fundos da Lutheran Brotherhood,
"As
pessoas não,

de Minneapolis.

sabem se o negócio terá a aprova-.

O governo dos Estados Unidos _
deve exigir que a Grã-Bretanha
abra seu mercado telefônico ás

EDUCAÇÃO

empresas americanas que têm tentado se instalar lá, com a AT&T.

EDO DESPORTO E LAZER

O -mBm. (____o_do d.
nknân-idoBkxD-pnAi
UgneenaBdsSlMOOO

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
GOVERNO 00 DISTRITO FEOHAl
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMBSAO ESPECIAL DE UdTAÇAO

INTERNACIONAL
DE

ADVOCACIA
Prof.

Ulderico

Pirosrlns

S.into«

Equipe de advogados especializados em direito fiscal
Indenizações,!
imobiliário,
Inventários,
de família,
usucapião, mandado de
falências
¦lendas e concordatas, ua
egurança,
desapropriações, etc...,' nas Justiças
stadual e Federal, inclusive no Tribunal Arbitrai do
Rio de Janeiro.
RUA PROF. ALFREDO MMIS.lt-BOTAF0Q0-RJ-TlUaiMOTI

IUl

FAX: _4M2M(EDlrtÇI0PSÕPRI0MU/a^^
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NOVA IORQUE—Alguns acio-

ção das autoridades americanas e
britânicas", concluiu.

GOVERNO DE SERGIPE

Achei! Achei!

BLOOMBERG BUSINESS NEWS.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA

ESCRITÓRIO

lft

N*. 002/96
A Comissão

AVISO Df LICITAÇÃO
Tomada da Praço» N* OS3/M-CL-SEA
Tipo: Técnica a Preço

de Licitação da Secretaria de

Especial

Orupoe: 2007.6301.5702 ¦ 9730.
Proe. kitar.: ajOOOMOÍ/K — S_cr___ do Deaen«ameno Social o Mo Comuni** 149 000.386/98
- Mm. Reporia, do Lego Nono; 148000 514/96 Adm. Rogar* do Ugo Norte; 148000514/96 -

Desporto e Lazer, consti-

Estado da Educação e do

pela Portaria n° 218 de 26/02/96, avisa que
acha à disposição das Firmas interessadas o

tufda
se

DE

EDITAL
n°

para AQUISIÇÃO
DE INFORMÁTICA.

DE

002/96,

TOS
A

no dia

recebidas
hs.

16

de dezembro
DA

DE

no AUDITÓRIO

e

impecto, digitaliudor do imagens o t»«tos.
estabili.ador do volHgem. impressoras d< impacto. sistema HUB, ugmonto do cabo o software,
novo» o do primeiro n». pata o« órgios indicados
nio

EQUIPAMEN-

propostas serão
de 1996 às 15:00

habilitatória

documentação

Adm Rogar* do Riacho Fundo.
Objeto: Aquitiçio. instalação o garantia do (unckmemento do Microcomputador»*. Impressoras

INTERNACIONAL

CONCORRÊNCIA

acima, nas quantidades, especificações técnica» e
domam condiçôos ..pressa, neste Edital a seus

as

ESCOLA

1o

E 2°

•nono».
Dite da Abartura: 05/12/96 • Horário 15h ,
Local: Edrficio Aneio Palácio do Buriti ¦ 6° andar.

GRAU

Sala613-Brasilia-DF

LUCIANO

DOM

DE

JOSÉ

CABRAL

DUARTE,

na

A

COMISSÃO

SECRETARIA

A LAFARGE PLATRES e o GRUPO ETEX acabam de fechar um acordo de
participações, visando a desenvolver o mercado de gesso - em especial o de
painéis de gesso-em vários países da América Latina.

Rua

Itabaiana

s/n°,

em

Aracaju-Sergipe.

As

normas

TRITO

de junho de 1993, com alterações introdupela Lei n° 8.883 de 08 de junho de 1994,
normas do

acordo

de

empréstimo

acordo

uma
40%
de
da
LAFARGE
PLATRES
prevê
participação
INTERNATIONAL em duas empresas do GRUPO ETEX: na ROMERAL, do

n°

Chile, que fabrica diferentes produtos de gesso e irá iniciar a produção de uma
linha de painéis de gesso em 1997; e na DURLOCK, único produtor de painéis
na Argentina. O GRUPO ETEX terá participação de 40% na LAFARGE

OA
DIS-

conheci-

(oito reais e quarenta e oito centavos), recolhido
em qualquer agência bancina. através do Documento de Arrecadaçlo — DAR. código 357-3. a
lavor do Governo do Distrito Federal-GDF. Outras

Os interessados poderão obter cópia do Edital na SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO
DESPORTO

DO

obtido na Secretaria da Comruio. no endereço
acima Indicado, no» dia» Ateu. de 9b è» 12h30 e
de 14)130 a» 19h, mediante a apresentação de
comprovante de depósito no valor de R» 8.48

3.604/BR-BIRD.

O montante dos ativos envolvidos é da ordem de 140 milhões de dólares. O

LICITAÇÃO

torna

público para
empresa» intetessadae. a abertura da
Tomada do Proço» am apigrale. na data. horário a
local indicado» no preâmbulo. O Edital podara ser

93 de 21

como também

OE

ADMINISTRAÇÃO

mamo dat

do Edital estão de conformidade com a Lei n° 8.666/
zidas

ESPECIAL
DE

FEDERAL

mlormeçóee pelo» telefone». (061)
226-27*5

213-6303 ou

Brasília. 01 de novembro de 1996
DOMUCf DE JESUS OLIVEIRA MAGALHÃES
Presidenta da Comissio Especial de Licitaçio

E LAZER, 1° andar, na sala da ASPLAN,

procurar das 8:00 às 12:00 horas, após pagamento de
taxa no valor de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais).
IVO SANTANA

Pi

Presidente da C.E.L/SEED/SE

fo»etâa

$*nvon t* lufnr

Oi

GYPSUM, único produtor brasileiro de painéis de gesso e outros produtos à base
de gipsita. O investimento liquido da LAFARGE é da ordem de 27 milhões de
dólares (aproximadamente 150 milhões de francos).
O acordo também prevê o desenvolvimento conjunto de outros mercados no
Peru, Colômbia, Venezuela e Bolívia. De uma maneira
geral, o acordo permitirá
aos novos parceiros o reforço e a otimização do crescimento de suas atividades
na América Latina.

DEZENAS

1.00

R]

representa um volume de negócios da ordem de 3,5 bilhões de francos e emprega
três mil pessoas. Na Europa, Ásia/Pacifico e na América do Norte, opera com
aproximadamente 40 fábricas. O GRUPO ETEX, cujo volume de negócios atinge
2,2 bilhões de dólares, conta com cem empresas estabelecidas em 35 países,
especializadas na fabricação de materiais de construção.
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Para a LAFARGE, este acordo inclui-se na política de internacionalização de sua
atividade Gesso, principalmente para países em desenvolvimento. Hoje, a
atividade Gesso do grupo LAFARGE, lider mundial de materiais de construção,
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Cidade

Chegam a 56 os casos de balas perdidas
durante show no Imperator
violento aumenta número de vítimas de balas perdidas, entre elas executivo baleado
¦ Fim
de semana
>¦¦
.
Por volte de 22h30 de domnv
do
go, o gerente de investimentos
Mede
Bruno
Banco Vega,David
nezes, 45 anos, foi atingido por
um disparo na perna esquerda durante um show do grupo de pagode Negritude Júnior, no Imperator, no Méier,subúrbio da Centrai. Na mesma noite, a dona de
casa Juricema Rosa da Silva, de
39 anos, foi baleada na troca de
tiros entre policiai^ c traficantes
do Morro da Mineira, no Estácio,
Zona Norte, e Alessandrò dos
Santos Carvalho, 25 anos, atingido em Cordovil, subúrbio da Leopoldina. No sábado, o menino
Daniel Quaresma Menezes, de 10
anos, tinha sido ferido na cabeça

MsrcetoSsyêo
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a
CASO

; pois foi internado na Beneficência
'
Portuguesa, na Glória. Os fragmentos da bala estão alojados no
osso de sua perna, mas não naverá necessidade de cirurgia.
Ontem pela manhã, nenhum
! dos diretores estava no Impera; tor. Um dos funcionários, que se
¦
identificou apenas como Antônio,
> disse que a segurança é feita por
]. uma empresa chamada CM. O
telefone da empresa fornecido penão
'•¦, Io funcionário, no entanto,
de sefirma
nenhuma
a
pertence
gurança. Até às 19h de ontem, a
telefonista do Imperator informava que todos os diretores estavam
numa reunião e não poderiam ser
; incomodados.

N"

atingido

—

53

Daniel

na cabeça,

Quaresma

na noite

de

de sábado,

Menezes,
quando

de

estava

10

anos?

com

Neto.
paia e os irmãos num ponto de ônibus em Coelho

o*
I

CASON' 54 — Jucirema Rosa da Silva, 39, foi atingida na boca;'
domingo á noite,

na Rua Van

Erven,

durante troca de tiros entre;

PMs do 1° batalhão (Estácio) e traficantes do Morro da Mineira.

,

CASO Aí' 55 — David Bruno de Menezes, de 45 anos, foi atingido
na perna esquerda, domingo à noite, dentro da casa de espetáculos Imperator (Méier) durante o show do grupo Negritude Júnior, i

durante uma perseguição policial
em Coelho Neto, na Zona Suburbana. Juntos, os quatro casos do
fim de semana engrossam a tragica lista de vítimas de balas perdidas no Rio, que já contabiliza 56
pessoas este ano.
David Bruno Menezes, morador de Bento Ribeiro (subúrbio
da Central), acredita que só o desarmamento da sociedade pode
deter o crescimento desenfreado
''Semdos casos balas perdidas.
pre achei que isto poderia acontecer comigo na rua, mas nunca
numa casa de espetáculos", contou. David estava assistindo ao
show com a mulher, as duas filhas
e duas amigas das meninas, quando ouviu um disparo e sentiu a
í pancada na perna esquerda.
"Estava
escuro e não sei de
: onde partiu a bala", disse David,
: que tinha ido pela primeira vez ao
í°. Imperator, a pedido das filhas,
"'Fiquei
desesperada. Também
i
ouvi o disparo. Quando fui ver se
:
estava tudo bem com as meninas,
feril ele me avisou que tinha sido
\ do", lembrou sua mulher, Car\ mem Valéria Menezes, 38.
Depois de ser atingido, David
foi socorrido por dois seguranças,
que o colocaram em uma ambulevaram
, lância da Unimed e o
para o Hospital Municipal Salga• do Filho, no Méier. Lá, ele recebeu os primeiros socorros e de-

r

CASON' 56—Alessandra dos Santos Carvalho, 25 anos, atingido
noite, na Rua Mal
quando jogava futebol com amigos, domingo á
.. .'...j
Grande, em Cordovil (subúrbio da Leopoldina).

JoaoCerauelra

Menino passa

HS A atendeu

bem depois

187 baleados

de cirurgia

em 2 meses

Baleado na cabeça sábado à nòite, Daniel Quaresma Menezes, de
10 anos, está internado no Hospital
Miguel Couto, na Gávea (Zona
Sul), e passa bem. O menino foi
atingido quando estava mim ponto
de ônibus em Coelho Neto (Zona
Suburbana), tornando-se a .53* vítima das balas perdidas na cidade
este ano, Um tiro disparado dirrante uma perseguição de PMs a um
Tempra acabou acertando a cabeça
do garoto, que estová com os pais e
os irmãos esperando um ônibus para voltar para casa. A bala entrou
de
próxima ao ouvido esquerdo
Daniel, saindo pelo lado direito e
no
provocando fraturas múltiplas
rosto.
Antes de chegar ao Miguel Couto, a família fez uma verdadeira
peregrinação por unidades de saúde. Muito ensangüentado, Daniel
não teve ajuda dos motoristas que
passavam pela Avenida Automóvel
Clube, perto da Praça de Coelho
Neto. Até os taxistas que fazem
ponto no local recusaram-se a prestar socorro. Sílvia, mãe do menino,
ficou em estado de choque devido à
demora no atendimento ao filho.
Grave — A única saída dós
pais foi entrar num ônibus, (linha
Cascadura-Marechal Hermes) e seguir até o Posto de Atendimento
Médico de Guadalupe, na Zona
Suburbana, onde recebeu os ;pnmeiros curativos. Como p ferimento era muito grave, o menino teve
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ao lado do pai Rogério
que ser levado de ambulância para ;' tranqüila
Menezes. Ele acordou
dos
Santos
o
Carlos
o hospital mais próximo,
Chagas, em Marechal Hermes. Pó- ; algumas vezes, más não reclamou
de dores. De manhã, o menino esrém, lá não havia neuro-cirurgião
tava acompanhado do tio Cássio de
Mais
operação.
a
acompanhar
para
uma vez, Daniel foi transferido. No, Souza. Abatido, ele disse que sentia
muita sede, mas fez sinal de positicaminho, passou mal por ter perchno
chegou
mas
sangue,
muito
do
\ vo com os dedos, indicando que
está bem. Até ontem, Daniel estava
Miguel Couto, a tenápo de ser subsendo alimentado com soro. Hoje,
metido com segurança a uma cirurjá deve começar uma dieta especial,
gia.
apenas de líquidos, e pode ser libeSegundo os médicos da Unidade
rado do Miguel Couto para voltar
do
hosde
Pediatria
Intermediária
pitai, Daniel passou uma noite

paracasa.

de outubro. A pesquisa foi entregue ontem pela diretora do hospital ao prefeito César Maia. ^A
maioria chega com ferimentos nas
pernas ou braços. O que indica
que os tiros não foram intencioJT
nais", explica.
Homens — Nos dois meses
pesquisados, bairros como Santa
Teresa, Centro, Catumbi. Lapa^e
Estácio ficaram como mais'i$'a
metade dos casos. Das 187 vi|imas, 114 vieram deles. Em segundo lugar, estão os bairros do subúrbio da Leopoldina, com 7,\
atingidos por balas, mesmo numero registrado pela Baixada
Fluminense. Em seguida, vem~a
Zona Norte, com 18 baleados. Os
13 casos restantes vieram de outros municípios e zonas do Rio.,
De acordo com o levantamento, 88% das pessoas atingidas por
armas de fogo são homens, contra
12% de mulheres. Não constam
vítimas com menos de 15 anos,
que normalmente dão entrada na
emergência do Setor de Pediatria
do hospital. O número de balçados que chegou ao hospital em
setembro e outubro, no entanto, é
"29,17%
menor do que em 1995.
socorridas 264 pêsforam
quando
soas. O que não significa que a
violência diminuiu, como ressalva
"Esa diretora do Souza Aguiar:
tamos atendendo casos de lesões

Assalto dentro de um ônibus
no Centro, tiroteio e uma pessoa
ferida, Valdir Oliveira de Luna,
23 anos, atingido no braço esquerdo. A cena, que já está se
tornando rotineira no Rio, aconteceu ontem de manhã, na esquina da Avenida Rio Branco com
Rua Sete de Setembro, e teve seu
final registrado no mesmo lugar
onde foram acabar, desde a noite
de sexta-feira, outras 12 histórias
parecidas, de pessoas baleadas: no
Setor de Emergência do Hospital
"O
número é alarSouza Aguiar.
mante. Nos dois últimos finais de
semana, a média tinha subido para oito baleados! Agora, já chegamos a 12", conta Maria Emilia
Amaral, diretora do Souza
Aguiar, impressionada também
com o aumento dos casos de vítimas de balas perdidas.
Como aconteceu com a dona
de casa Juricema Rosa da Silva,
39, moradora do Catumbi, que
chegou ao hospital com um ferimento na narina esquerda e uma
bala alojada no lábio. O projétil
foi disparado num confronto, no
domingo à noite, entre traficantes
do Morro da Mineira e policiais

cada vez mais graves, provocadas
por armas de calibres mais grossos".
«
Maria Emilia Amaral diz que a
vai
quantidade de vitimas que não "E
alta.
muito
é
hospitais
os
para
preciso comparar esses dados com
o número de óbitos computados
no Instituto Médico Legal. Além
dos mortos nos locais, há aqueles
que vão para os hospitais'*.

do Io BPM (Estácio).
Os dois casos engrossam as estatísticas, mas não estraram no
levantamento elaborado pelo Serviço de Documentação Médica do
Souza Aguiar sobre o número de
baleados que deram entrada na
unidade de Io de setembro até 31

Mareei lo quer

r CINTRA» ELÉIMCAS SA
t

criminalizar

CQC 23.274.194/0001-19

0 Conselho de Administração, abirelm
do Unibanco, nesta oportunidade, renovam a expressão
de seu mais profundo pesar pela perda inesperada
de tão valorosos mtparéeiivsde trabalho e (^iâam
r familiares,amí^secol^sde:

.«>

Preocupado com o aumento
dos casos de balas perdidas, o
Marcello
governador do Rio,
ontem
mudahdefendeu
Alencar,
brasileina
legislação
urgentes
ças
ra para que o porte ilegal de armas seja considerado crime e não
• apenas contravenção. Outra medida proposta é a criação de critèrios rigorosos de fiscalização das

IJWtASCtMftsfcBéMcasSA,
torna
público que realizará
na
licitações,
diversas
modalidade Tomada de Preços,
dos seguintes
para aquisição
materiais:
2.Tomadatoe Preços/Objeto:
TP.DAN.G.0249.96
Sistema de Combate a
Incêndio

AlutsioCalÜMatbias

TP.DAN.O.0258.96

AriotHÜdoRicioli

empresas de segurança.

Cimento Portland AF-32
TP.DAN.Q.0261.96
Bombas Centrífugas
TP.DAN.G.02ee.96
Nitrogênio Super Seco

CarlosMartofa
Cbristianode Gusmão Neta
Luiz Cláudio Tamieüo

Ao lado do presidente da Associaçâo Comercial do Rio, Húmberto Mota, do secretário de Segurança, general Nilton Cerqueira, e do chefe de Polícia Civil,
delegado Hélio Luz, Marcello
Alencar inaugurou ontem as duas
foram
primeiras delegacias que
do
recursos
reformadas com
projeto Meu Bairro, minha Delegacia
— uma
parceria do governo com
a inciativa privada para recuperar
os distritos policiais do Rio.

3. Obtenção do Edital: Divisão
de Controle de Compras
DCCP.G, Rua Real Grandeza,
- sala 807 219 • Bloco C
- RJ,
Botafogo • Rio de Janeiro

Marcelo do Amaral Ferrão

no horário de 9h às 11h Mede
14ti às 16h.

Marcos Aurélio Rios
Marílene Gimenez Haddad
de outubro, para a missa
falecidos no último diaòl
de sétimo dia que será celebrada amanhã, 6 w novembro, às 19h,
na Igreja Nossa Senhora Mãe do Salvador (Cruz Torta),
na Mi. Prof.Frederico Hermanjr., 105, Mtode Pinheiros, São Faub, SP

porte de arma

Aviso de Edital

4. Maiores informações
Diário Oficial da União do

no
dia

05.11.96.
Departamento de Aquisição
Normal

ÍTT77n
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O delegado Hélio Luz disse
que,o grande problema por trás
das balas perdidas é o número de
armas de fogo vendidas no pais.
"Já
que não è possível fechar fábricas como a americana Colt ou
a suíça Sig Sauer. nossa única saida è ampliar as operações para
apreender armas*', argumentou o
chefe de Policia Civil.

,
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Riotur
da
cúpula
da
sigilo
de
a
Pedida
quebra
^

»-_j.

i..:

j Delegado conclui
inquérito sobre o
caso do reveillon

i——

^

;vfc

Acusado de desvio

A quebra do sigilo bancário dos
dirigentes da Riotur vai ser pedida
à Justiça pelo delegado George
Toth, da Delegacia de Crimes Con-

coordenará carnaval

do Lopes.

de Copacabapirotécnico na Praia
na, que esteve a cargo da ABIH.
Durante o inquérito, foi encontra-

Virada,

Distribuidora de Bebidas
de Petrópolis, referia-se à compra
de 727 caixas de fogos Candletorch.
Chamado a depor, o dono da Virada, Luis Otávio Hermeto, negou a
venda dos fogos e apresentou a
à venquarta via da nota, referente
RS
de
valor
no
da de refrigerantes
34.56. No dia 9 de setembro, após
investigações, o delegado encon-

cheques em branco à Riotur para
e conqüe esta fizesse as compras
o
com
acordo
de
Ainda
trataçòes.
depoimento, Alfredo revelou que o
exigência do
procedimento foi uma
diretor de Marketing da Riotur,
Cláudio Prado.
rn
Para provar suas afirmações,
Alfredo forneceu ao delegado cócom um
pias dos cheques emitidos
c-ârimbo e assinatura de Cláudio

(X-^&Z^

dessa verba, a ABIH recebeu mais
RS 126 mil da Pepsi Cola, uma das
j
patrocinadoras do reveillon. ,.
Em entrevista ao JB, Alfredo
Lopes, entretanto, disse que apenas
os fogos Candletorch nào foram
"Essas
tocomprados pela ABIH.
chás foram sugeridas pela própria
Riotur em uma das reuniões sobre
o reveillon. Como nos da ABIH
nâo conhecíamos nenhum fornecedor desse tipo de fogos, a compra
ficou a cargo da Riotur. O restante,
compramos da Prórrio 3 è dà CaraSegundo Alfredo, a
se
ABIH já está
preparando para o
reveillon.
próximo

muru", disse.

de 21 cheques. Alfredo Lopes, que
teria se comprometido a fornecer
ao delegado a microfilmagem dos
cheques para que se chegasse aos

mentos de Marcelo Siqueira, César
Scorzelli e Cláudio Prado, a empre-

fez.

Cláudio

Prado foi convocado para prestar
novo depoimento mas não compareceu à delegacia. Ontem, Cláudio
nao foi encontrado pelo JORNAL
DO BRASIL.
',
Agora o delegado pretende que
investigue em que contas
Justiça
á>
foram parar os cheques. Desses, 17
fpram no valor de RS 1,5 mil, os
outros foram de RS 1 mil, RS 1,5

II

Pública e pelo Ministério Público.
As investigações ainda estão na

Além de Sílvio, também está
de volta à Riotur César Scorzelli,
diretor-administrativo da empre-

Durante a gestão de Rodrigo.
Farias Lima na Riotur, teriam
ocorrido supostas irregularidades

fase preliminar.

sa. Scorzelli foi afastado do cargo
em agosto, depois da publicação
de denúncias, no JORNAL DO

no repasse de verbas, sem licitaatravés
ção, para várias empresas
de entidades como a Casa dos

BRASIL, sobre supostas irregularidades que teriam sido cometidas
da Riopela diretoria de eventos
tur. As denúncias motivaram a

Artistas e a Federação Fluminen-:
se de Bandas de Música. O total
de verbas públicas utilizadas pety
diretoria de eventos durante os:
sete primeiros meses de % chegou:
a RS 2 milhões.

abertura de um inquérito na DeleContra a- Fazengacia de Crimes

Repoduçto
... li"'

mil, RS 211,5 mil e de RS 91 mil. O
total chega a RS 332 mil. Além

foi escolhida com antecedência pela
Riotur. De acordo com os depoi-

o

de
por formação
e crime contipeculato
quadrilha,
nuado.

riiftiftm*

Durante o inquérito foi também
revelado que a empresa Promoter

não

Y

Prado, diretor da Riotur
ABItí apresentou ao delegado cópias de cheques com o carimbo de Cláudio

Prado confirmando o recebimento.
Ào inquérito foram juntadas cópias

destinatários,

sendo feitas pela Delegacia Especiai de Crimes contra a Fazenda

denunciados

da, na prestação de contas da entir
dade, uma nota fiscal no valor de
RS 91 mil. A nota, emitida pela

23 de

trativo pediu licença. Só por is-so", garantiu César Maia. Em sea licença
guida, acrescentou que
até o
durar
deveria
de Scorzelli
fim das investigações, que vêm

de evenparte da mesma diretoria
tos assessorando Rodrigo Farias
Lima, companheiro de Silvio no
mesmo processo, que tramita na
8* Vara Criminal. Os dois foram

O pedido do delegado baseia-se
na conclusão da investigação sobre
a compra de fogos para o show
:

— No dia

agosto, o prefeito César Maia justificou o afastamento de Scorzelli::
"Não
se pode fazer uma investié
gação, se quem dá informação
invés-;
sendo
está
uma pessoa que
tigada. Por isso o diretor adminis-

operações e eventos da empresa.
Sílvio será o coordenador de procomo o
gramaçôes de carnaval,
Concurso
e
o
Samba
do
Terreirão
de Bandas. Até abril, o técnico fez

dente da Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis (ABIH), Alfre-

do
pras para o show pirotécnico
reveillon. Segundo o depoimento
do empresário, a ABIH forneceu

Licença

Helt foi designado, semana passada pelo presidente da Riotur,
Marcelo Siqueira, para ocupar o
cargo de assessor da diretoria de

t içào na festa do reveillon 96, em
Copacabana. Já estão indiciados o
da Riotur, Marcelo Sipresidente
César Scorzelli
queira, os diretores
e
ainda o presiPrado,
Cláudio
é

afirmou na delegacia, conforme
consta em seu depoimento, que a
entidade que preside nào fez com-

uma ação popular impetrada pelo
vereador Jorge Bittar (PT).

neiro (Funarj), o técnico em eleirônica Silvio Fernando Murça

nistério Público com os resultados
das investigações sobre as suspeitas
< e superfaturamento e falta de liei-

Cheques—Também convocado a esclarecer o episódio, o presidente da ABIH, Alfredo Lopes,

de investigações do
Ministério Público e do Tribunal
de Contas do Município, além de
Pública,

da

Réu em um processo que apura o desvio de RS 2 milhões da
Fundação de Artes do Rio de Ja-

t«i a Fazenda Pública. Ontem, o
delegado enviou o inquérito ao Mi-

trou os fogos em um depósito da
Riotur, em Sào Cristóvão.

• -; '

sa havia sido contratada sem licitaarção por exigência expressa dos
tistas. A empresária Gilda Matoso
responsável pela intermediação dos
contratos com Paulinho da Viola,
Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil e Chico
Buarque, desmentiu os dirigentes,
afirmando em depoimento que em
nenhum momento os artistas fizeram a suposta c

^M

[
jA passagem de ano foi comemorada fora do tom: Gilberto Gil,
Caetano Veloso, Gal Costa, Milton
Nascimento e Chico Buarque receberam RS 121 mil de cachê; Paulinho da Viola ganhou RS 35 mil.
¦A discussão sobre valores gerou
uma ação popular impetrada pelo
advogado Agnelo de Medeiros,
do show:
questionando os valores
R$2,85 milhões.
¦O juiz Ademir Paulo Pimentel, da
4! Vara de Fazenda Pública, deter*,
minou a suspensão dos pagamentos
aos artistas e empresas que particiartistas viraram
param da festa. Os
réus na ação.
¦Por nào ter entregue à Justiça o
documento de autorização das. deso prefeito César
pesas do reveillon,
Maia chegou a ter sua prisão determinada pela 4* Vara de Fazenda
Pública, no dia 24 de janeiro.
¦38 pessoas foram relacionadas
como réus no processo. Entre eles,
o presidente da Mangueira (escola
após o Tributo),
que se apresentou
o presidente da Riotur, Marcelo Sie o diretor da
queira, o regente
orquestra, além dos cantores. O juiz
considerou todos os citados como
beneficiários.
¦Ainda em fim de janeiro, o juiz
Ademir Pimentel analisa o pagamento de RS 332 mil à Associação

Brasileira de Indústria de Hotéis
fogos. Há
(ABIH) pela queima de
total
custo
o
sobre
também dúvidas
do evento, incluindo as cotas de
da Petrobrás.
patrocínio da Pepsi e
A ABIH recebeu mais RS 126 mil
da Pepsi. Só em fevereiro a Petrobrás pagou os RS 500 mil referentes
a sua cota de patrocínio..
RS
¦A empresa Promoter recebeu
1,23 milhão para fazer ainfra-estrutura do evento. A escolha da Promoter não teria obedecido aos çrité;
ribs da Lei de Licitações: a Riotur
teria sugendo que a escolha tivesse
sido feita a pedido expresso dos
artistas do show. A produtora Gilda Matoso teria intercedido junto
aos artistas para que estes mamfestassem a preferência.
¦Em 5 de junho, a Delegacia de
Crimes contra a Fazenda Pública,
indiciou a cúpula da Riotur, três
sócios da Promoter e o presidente
da ABIH por fraudarem a licitação
do Tributo a Tom Jobim. O inquérito foi enviado à Procuradoria Geral de Justiça.
¦Em 26 de agosto, nova denúncia
contra a ABIH: os fogos de artificio
foram comprados da distribuidora
de cervejas e refrigerantes Virada. O
negou que
gerente da distribuidora
tivesse comercializado qualquer outro produto que não tivesse a marca
Brahma.
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Carteiro não entra na Favela do Jacarezinho
'área
em conflito', ECT
¦ Alegando ser
decidiu riscar a comunidade do mapa
A Empresa Bra»ileira de Correios e Telégrafos (ECT) riscou de
seu mapa a segunda maior favela
do Rio de Janeiro. Desde setembro, as 34.668 pessoas que moram
em 9.355 domicílios na Favela do
Jacarezinho, na Zona Suburbana,
estão sem receber a visita do carteiro, porque os funcionários do
Centro de Distribuição Domiciliar (CDD), em São Cristóvão,
estão com medo de entrar na comunidade, definida por eles conjo
"área
em conflito".
Um dos primeiros moradores a
receber a má noticia, dada pela
própria ECT, foi o deputado estadual Edmílson Valentim (PC do
B). No fim de outubro, quase uma
centena de cartas remetidas, em
setembro, pelo parlamentar a eleitores da favela foi devolvida pelos
Correios com o carimbo vermelho
"O
"área
em conflito".
que me
chamou a atenção foi o grande
número de devoluções. Achei um
absurdo. Em qualquer lugar do
mundo os Correios vão. Até nos
fronts de guerra os soldados recebem correspondência", reclamou
o.deputado.
O curioso é que a polícia nào
registra guerra de traficantes na
favela há muito tempo e os próprios policiais militares que trabalhairi no posto dentro do Jacarezinho não vêem motivo para os carteiros terem medo. Edmílson Valentim, que é relator da Comissão
Especial de Segurança Pública da
Assembléia Legislativa do Rio,
disse que vai solicitar explicações
ao Governo do Estado e cobrar as
responsabilidades legais dos Cor"A
reios.
população favelada è
desassistida pelos governos do
Município e do Estado. Agora, é
a vez do Governo Federal. E logo
a ECT, que ainda é de eficiência
reconhecida", protestou.
Enfrentar — Procurada pelo
JORNAL DO BRASIL a ECT
reconheceu o problema, mas afirmou que o carimbo não é oficial,
dando a entender que a iniciativa

de devolver as cartas foi do pessoai do CDD de São Cristóvão,
responsável pela entrega de correspondências no Jacarezinho. A
ECT explicou que á empresa
orienta o carteiro a não enfrentar
situações de risco, mas as correspondências têm que ser guardadas
na agência mais próxima até que
haja segurança para a entrega. ,.
Surgida a partir de 1920, a Favela do Jacarezinho só é menor do,
que a da Rocinha, na Zona Sul.
Pela Lei Orgânica do Município,
o Jacarezinho já não é sequer favela: a área foi transformada no
bairro Dom Bosco. Apesar de a
mudança só ter ocorrido no papel, os carteiros sempre entregaram as correspondências nas casas dos favelados. Na grande
maioria das favelas da cidade, as
cartas são deixadas na sede da
Associação de Moradores ou em
estabelecimentos comerciais cadastrados, que se encarregam da
distribuição.
Como sempre, os favelados foram os últimos a saber que vivem
"Ah,
numa área em conflito.
por
isso que tem um montão de gente
reclamando que as correspondências hão estão chegando em casa", reagiu com surpresa o presidente da Associação de Moradores do Jacarezinho, Sebastião
Ferreira da Silva, o Sabá. Segundo ele, os carteiros que atendiam .
à comunidade há mais de oito
anos e, portanto, conheciam bem
a favela, foram transferidos. Para
o administrador da 28* Região
Administrativa (Jacarezinho),
Araguaci Silva do Carmo, os carteiros estão sendo mal preparados
"Os
carteiros não copela ECT.
nhecem a favela direito e ficam
com medo. O Jacarezinho é uma
cidade, os novos carteiros deviam
fazer estágio com os antigos",
afirma Araguaci, que faz um apelo para que os Correios deixem as
correspondências na Região Administrativa ou na Associação de
Moradores.
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Seqüestrado no inicio de outq-,,,
bro, o engenheiro Leonardo Sá Ca'
vakante, 26 anos, foi libertado na
madrugada de ontem na Zona Oe*/';
te, sem pagamento de resgate. Á"';.
influência do governador do Ceará'/
Tasso Jereissati, foi fundamental"
para que a polícia carioca desse
prioridade ao seqüestro. A família—j
de Leonardo tem sociedade com o
governador em vários shoppings
centers espalhados pelo Brasil. A
polícia resolveu pressionar pesado
os seqüestradores durante a investigação: depois de seguidas e continuas incursões na Zona Oeste —
—, o
provável local do cativeiro
jovem Leonardo acabou sendo libertado sem precisar pagar o resgate.
Ele foi levado junto com o paC*.
Válter Sá Cavalcante, no dia 8 de
outubro, quando saiam da obra de"]
um shopping na Tijuca, Zona Nor- l
te, do qual Válter é um dos sócios, j
O filho pediu para ser levado no i
lugar do pai, já que ele sofre do j
coração. O Tempra de Leonardo 6 )
Válter foi perseguido na Avenida ;!
Perimetral e encontrado no dia se-, j
¦
guinte. A familia é da Paraíba, mas
*,
vive no Espírito Santo, de onde'
partiram algumas das ligações dos :
seqüestradores. O shopping na Ti-' j
jüca foi construído em um estruturar**
inacabada da Avenida Maracanã, ^
que ficou quase 20 anos abandona-" 1
•
da, e deve ser inaugurado no próximo dia 27 de novembro.
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Dolair (E) e Sandra, irmão e mulher do seqüestrado, não têm mais o dinheiro, retido pelo delegt

PMs ficam com dinheiro de resgate
A religiosidade de uma família pobre de Austin, distrito de
• Nova Iguaçu, na Baixada Flu- •
minense, ajudou a polícia a re-

400 mil do resgate com três policiais militares do 20° Batalhão
(Mesquita) no dia 20 de outubro. Os PMs guardaram o di-

cuperar USS 400 mil dólares
que seriam usados no resgate do
comerciante Sebastião Jorge de
Souza, 48 anos, seqüestrado há
—
quatro meses. O dinheiro
comerdo
mulher
deixado pela
ciante numa passarela no Centro de Nova Iguaçu, no último dia 19 de outubro — acabou

nheiro, até serem descobertos
por policiais civis, amigos da
familia do seqüestrado. Os três
policiais responderão a dois in-

sendo encontrado por dois adolescentes, que foram convencidos pelos pais a entregá-lo à
polícia.
Os adolescentes, filhos de
evangélicos, deixaram os USS

nheiro estava em poder deles só
foi possível graças a um telefonema anônimo para a Divisão
Anti-Seqüestro.
Sandra Regina da Fonseca
Gomes, 24 anos, mulher do seqüestrado, esteve ontem na 39a
Delegacia de Policia (Pavuna) e
fez um apelo aos seqêstradores,
para que libertem seu marido,
há mais de 20 anos dono de uma
"Nós
não
farmácia em Austin.
temos mais dinheiro para o res-

quéritos: um civil, por peculato,
e outro militar, por omissão.
Os PMs acusados,
Alves Travassos,

Marcelo
Lis-

Osvaldo

boa e Roberto de Morta Negrei-

onde vivem os dois adolescen-

gate. Tudo que tínhamos ficou
com a polícia". Os USS 400 mil
dólares, retidos pelo delegado
Jorge Luís Dieguel, ficarão pelo
menos 30 dias em poder das au-

tes. A descoberta de que o di-

toridades.

ros trabalham no Posto de Policiamento Comunitário de Austin, a menos de 500 metros de

D A polkia dispersou ontem a tiros
mu manifestação de moradores da
Estrada do Barro Vermelho, en Irajá, en protesto contra a norte de
doas pessoas, atropeladas por on
ônibus desgovernado. O motorista
quase foi linchado. A marifestaçio
interrompeu o trânsito na estrada
por algumas bons.

INDÚSTRIA

1

PARABÉNS!

¦/<,>.,

¦¦*:<

Dresser-Wayne

ÀS EMPRESAS PREMIADAS COM O SELO RIOcomDESIGN

Fabrimar
ML Magalhães
Petrobrás

Estas empresas, sediadas no Rio de

• .

COMÉRCIO

1

Janeiro, acatam de receber da

Antônio Bernardo

Prefeitura, o Selo Rio com Design.
Ao conferir este prêmio, nossa cidade

Cartoleria

reconhece o empenho que cada uma vem

Company

empreendendo, incrementando nossa

Confeitaria Colombo

economia através do investimento
em Design - na melhoria da qualidade

SERVIÇOS

1

do seu produto ou serviço e da sua forma

Banco Boavista

de comunicação com o público - tornando

Barrashopping

nossfprodução mais competente e
competitiva.

BR / Distribuidora
Cultura Inglesa

Todas estas empresas tem uma conquista
de mercado para contar.

Ipiranga/Petróleo
TV Globo/

¦r.

INSTITUIÇÕES

1

Sesc RJ

5

de

novembro

DIA

DO

DESIGNER

Júri do selo Rio com Design

1996

IPIAH110 Arquiteta Ana luiza Peirik Magalhãei Secretario Municipal de Urbanismo • Fir(on

-fosfata do (lll
Federação das Indústrias do lio de Joneito Empresário Álvaro Lm Btxapva Calão fiei

Diretor da m
Empresário Anldo Araújo Diretor do íssoiioçõo Comercial do Rio de loneiro • AND Associação Nationol de Designers PioIisíw, designer htm hnlmt
' UERJ / ESDI / CenltoESOl frolessoi. designer Karl '/,«,; B,r^tll,r folmor da (SDl
Rio
de
loneiro
do
iede
de
Iccnoloaio
Projetos
do
Cod.
de
Rede de Tecnologia do lio de Janeiro Designer CnU Alkrtu P. Bahuvi.i

Associação Comercial do Rio de Janeiro

PREFEITURA

DA CIDADE

CENTROESi]

OO RIO DE JANEIRO

ENTREGA
NO

DIA

DOS
26

DE

PRÊMIOS

E

ABERTURA

NOVEMBRO

ÀS

DA

18h,

EXPOSIÇÃO
NO

MUSEU

DE

DAS

EMPRESAS

ARTE

PREMIADAS

MODERNA.

JORNAL DO BRASIL
DE 1996
TEkçA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO

CIDADE

23;

REGISTRO
Literatura
.
0 Instituto de Letras da Universi-,
dade do Estado do Rio de Janeiro
está abrindo inscrições para cursos de especialização em Teoria
da

Literatura,

Valorização do Envelhecer da
UFRJ recebe, às 14 horas, para

114 anos, considerado um dos
maiores lideres espirituais do

Portu-

Literatura

maiores nomes da arquitetura brasileira
dos
pmtoumm.

do pais. Mauportantés arquitetos
rícioi Roberto, 7.5 anos, foi creniado
', ontem; nq Cemitério Sâo Francisco
Xavier, no Caju (Zona Portuária).
A familia do arquiteto—respeitan-

nesta seção deveni enviar corresà coluna
pondência enderaçada
Cursos, JORNAL DO BRASIL,
Avenida Brasil, 500, 6° andar,
CEP 20.949-900, ou, via fax, pelo.
,
telefone (021) 585-4428.

...
pelptelefqne 587-7172
.
Teixeira idade
No. próximo dia 7, o Projeto de

Roberto*

Numa cerimônia rápida, assisti
da por parentes e amigos mais íntimos, o corpo de um dos mais im-

informações pelo telefone 2951595, ramal 114.
Os interessados em divulgar cursos

dos à pesquisa literária e as inseride dezembro.
ções vào até o dia 6
no Instituto
informações
Maiores
"Letras
Rua Franna
Uerj,
da
de
andar, ou
11°
524,
Xavier,
cisco

de um
wwpvuvi
Amigos ev parentes
SMlligus
pai viuvo despedem-se

¦
¦

mundo. A palestra será no campus da Praia Vermelha. Maiores

Brasileira. Os
guesa e Literatura
voltados
cursos sào
para pròfissionais de magistério ou dedica-

Maurício

a

adeus

O

uma palestra sobre velhice e vida
saudável, o ioga Swami Bua Ji, de

'

no mes-; :
Maurício nasceu e morou nojnes-;
Maurício
vida e. p
a
toda
mo bairro durante
vi
endereço,
de
trocar
nunca precisou
morava^
onde
casa
da
No terreno
com os pais e os irmãos, na Aveni-.',;.
í
da Nossa Senhora de Copacabana,^
Francisco Sá, foíi:?
próximo á Rua
—
projetado pelo-.•_'•
erguido o prédio
— on*?ií
escritório M.M.M. Roberto
o:?-,
durante
morou
de o arquiteto

do o desejo do próprio Maurício
—.dispensouo ritual dehomena-

resto de sua vida.

Roberto
gens demoradas. Maurício
vianteontem,
de
às
IlhOS
morreu
tima de um tumor maligno no cérebro, descoberto em junho do ano

-ir

¦/

0-1

'i

AZEVEDO FREITAS
(MISSA
„_.„

aqui. quedamos segreque você estivesse
muito carinho
que p*s te
com
mas
baixinho,
«Jar-lhe
"osDÇ°nvJ:
e
nogi
netos
filhos,
amamos." Esposa,
Df

(CONTRA-AtMIRANTEREF.)
Eurídice. Leila. Rodol§eus irmãos Maria Amélia,
comunicam seu falecimento
pho e sobrinhos
e
ocorrido em 30/10 e convidam demais parentes
de 7o Dia que será celebrada
amigos para a Missa
Francisco Otarja Igreja da Ressurreição na Rua
viano. dia 05/11 às 19 horas.

Marta

Leco

e Nirlando.

Cristina.

e Gelina.

Marisa.

e

Miguel

e

Felipe

comunicam

AVISOS

...hZ.Z...

r >$*¦''"

vZÉÁ

>.

.

principais trabalhos
de Maurício Roberto— considerado um dos expoentes da arquitetura

dado por Maurício e seus dois irmãos mais velhos. Marcelo e Milton, que adotaram o nome do pai,
Roberto, como sobrenome. O Pia-

(ÀbiÃo Cenío do Rio, e o Aero-

ram outros projetos importantes lèvados adiante pelo escritório dos
três irmãos.

ANOlKWMfimVONI
6164000* MM320
lOINALDOB-VaL

Korpus.

LUIZ LAURO ROMERO
(Missa de 78 Dia)
! A esposa, os filhos, a Diretoria do BNDES e os colegas
ido Banco, da FIN AME, da BNDESPAR e da FAPES
I convidam para a Missa de 7a Dia de Luiz Lauro
ÍRomero, chefe de Departamento da Área de Projetos
celebrada quarta-feira, 6 de
(Industriais 2, a ser
do Convento de Santo
| novembro, às 11h30, na Igreja
";.
"„¦
'y.',yy
:yy' y„
Largo da Carioca, .s/n8;.
Antônio,
]

Resultado da extração 1.063 da Loterj, realizada no dia 2, em Campos, no Estado do Rio: Io prêmio:
- Centro; 2o
22598 - R$ 50.000
R$3.000—Camprêmio: 00595
- R$ 2.000
pos: 3° prêmio: 35234
— RS
- Penha; 4°
48273
prêmio:
1.500 — Araruama; 5o prêmio:
20103 - R$ 1.000 — Centro. O
será reapróximo sorteio da Loterj
Volta
Redonda.
lizado em

Para o candidato a prefeito do'..
Rio e arquiteto Luiz Paulo Conde,.
o M.M.M. Roberto foi um dos,

Além de ser considerado um dos.;'
da arqui?-'¦
principais representantes
í
tetura moderna brasileira, ao lado
e
Os-^
Costa
Lúcio
como
de nomes
car Niemeyer, Maurício

no Diretor de Cabo Frio, na Reda sede da
gião dos Lagos, a planta
da
Cultural ua
Centro cuuurai
Cruz e o centro
Souza cruz
Academia Brasileira de Letras fo-

Morrroui o ex-presidente da ReJeanpública Centro-Africana,
Bedel Bokassa (foto), 75 anos. Ele
sofreu um ataque cardíaco domingo em sua casa na cidade de
Bangui. Foi um .dos mais cruéis
África e acusado
governantes da
de violação dos direitos humanos
e atos de canibalismo. Assumiu a
dar um
presidência em 1965, após
contra o então
estado
de
golpe
David Daepresidente, seu primo
ko. Em 1977, proclamou-se imperador. Foi deposto dois anos de-

Iniciado: ontem, às 20h30, o seminário VirtualPolitik: estados alie-

"

rados da política, promovido pela
Universidade Livre do Rio de Janeiro, no Planetário da Gávea. As
realizadas atè o
palestras, que serão
de despertar
objetivo
têm
o
12,
dia
a participação política dos cidadãos, garimpando novos campos
teóricos e visando possíveis engajamentos em atos como foi o recente
Ação da Cidadania contra a Fome
e a Miséria. Os temas de hoje serão

dado pelo primo
pois, num golpe
de quem usurpara a presidência.
Em 87, foi julgado e considerado
culpado por vários assassinatos
em seu governo. Teve nove mu-

__Ss5_^_»p__p^

lherese 55 filhos.

Nas dobras do corpo: por uma clinica das intensidades, com Eliana
Schueler Reis, Metamaimalismo,
com Luís Alberto Oliveira e G/0617//zação e subjetividade, com Suely
Rolnik.

AVISOS REUCIOSOSE FÚNEBRES

EFÚNEBRES

J0RGEIT SIMÃO BEAKLINI

L_l_\
S,1 im

(GEO)

DESEMBARGADOR
PLANTÃO DIÁRIO

5854540
5854326

AZEVEDO FREITAS
CORREGEDOR GER AL DA JUSTIÇA-RJ
a nos unir
PAULO: 50 anos de amizade fraterna
bondade
com
espírito
e enriquecer-nos o
t!
.
imensa e profundo saber.
.Sumamente pesarosos, comunicamos o falecimento
e convidamos para a Missa
ido inesquecível PAULO
3a
Ide 7o Dia que será celebrada a cinco do corrente,
horas.
ifeira, na Igreja da Candelária, às 11
José Carlos Dias.
!Os amigos: Antônio José Zaib,
ÍGerandy Rodolpho de Carvalho e José Alves.

Roberto»'

era conhecido pela preocupação".
•
com as concepções humanistas emhu*ser
*"Ele
era um
seus projetos.
mano fantástico. Desde jovem foiuma espécie de conselheiro para'
¦•¦¦
mim e, na minha opinião, exercia o
da arquitetura, já s
papel de patrono
conquistas^'
que lutou muito pelas
da classe", concluiu o também ar111Iitpf_Pfllllorasé
Paulo, Case.

TABHA DE PREÇOS PARA

ANÚNCIOS RELIGIOSOS

PAULO ROBERTO DE

'
'

Nascido e criado em Copacabana, Maurício não escondia de ninbairro onguém a preferência pelo
de morou por toda sua vida. O
arquiteto costumava dizer que Comepacabana era uma verdadeira
ao mesmo
-r
—
e,
»•w---i~
cosmopolita
6»»»K»'».
galópolis,
tempo, com o espinto do,
çanoca. quiteto>
— AP.
Nova Iorque. EUA

MaroeKUu para hoie, as 15h, na
Biblioteca Publica do. Estado, a
comemoração do Dia da Cultura.
Haverá um encontro de .corais e
uma homenagem ao cantor Renato Russo feita pelo Grupo Teatral

•

igL

As duas
porto Santos Dumont.
construções foram projetadas pelo
escritório M.M.M. Roberto, fun-

e profundo conhecedor
questões urbanas do Rio de
Janeiro —, estão o prédio'da AssoImprensa
era de Imprensa
Brasileira
ciação Brás

o

..

-i

:

_m

rio do Cemitério do Caju. A cremavolta das
ção foi realizada por
14h30.

brasileira

e

bos na Bahia. Maurício também foi
dos Arquipresidente do Instituto
tetos do Brasil (IAB) e diretor-exe-;

mais importantes escritórios de ar"Era
um grande^,
do país.
' quitetura
amigo do Maurício, que me ajudou
bastante com sua experiência quan:
''\ji^______________i
afirmou
:
IAB".
do fui presidente 4o
;:"•;o candidato.

______________*¦

caixão de Maurício Roberto
Os filhos Márcio (E) e Cláudio levam o

das

Luiz e

I

capela 4 do Cemitério de São João
Batista, em Botafogo, e, por volta
das lOh, foi levado para o cremató-

Dentre os

falecimento de seu
irmão e cunhado.
querido filho, marido, pai,

JRoberta

;.____!

> *'

O corpo de Maurício Roberto
—
foi velado em caixão fechado
atendendo a outro pedido seu—na

Olivia.

Guilherme

¦-"-fl

______________________r'°''____________i

Maria, 16.

EDUARDO (DUDA) LACOMBE
DE GÓES E V ASCONCELLOS

Í

__

cutivo do Museu de Arte Moderna.

casado há 52 anos com Maria Roberto e pai de Cláudio e Márcio
Roberto, também arquiteto. Tinha
dois netos — Pedro, 20 anos, e

WALLIMCRUZDEVASCONCELLOS

Ruth

m\\WÊÊÈÊm

um arquiteto, e o qiie deixou sâo
suas obras, que estão aí", disse o
administrador de empresas Cláudio
Roberto, 49 anos, um dos dois filhos de Maurício. O arquiteto era

Laura.

do M.M.M. Roberto. Foi com seu'^
novo escritório que o arquiteto exe^
cütou projetos como o Plano Urba-''
nístico da Favela de Alagados e a'
construção da cidade de Caji, am--

pelho de sua própria personalidade.
"Meü
ligado a
pai nunca foi muito
á morele
Para
questões religiosas.
te era só isso mesmo, o fim. Ele era

- Centro.
às 11:00hs. na Igreja da Candelária

e

mente, Maurício passou a tocar-¦>
seus projetos à frente do escritório'"
M. Roberto Arquitetos, sucessor;;;

cerimônia de despedida foi um es-

DE 7« DIA)
'^Queríamos

Mário

Depois da morte de Marcelo ?¦
Milton, em 1953 e 1964, respectiva-

estava interpassado. O arquiteto
nado desde quarta-feira no Hospi;
tàl Samaritano. em Botafogo.
Na realidade, a simplicidade da

PAULO ROBERTO DE

fy

de8às20hs
•sabidos

• feriados, até as Uris

Julieta

Simão,

Odette

Farah

Célia

líh.OO

148,00

208.00

185,00
I cm

222.00

112,00

TO,7 im

4 tm

296,00

41b.0U

10,7 tm

? rm

10,7 1 m
10,7 . in

agradecem

170,00

520.00

444,00
¦518,00

b24,00
•28.00

im

W2.00

«12.00

16,1 cm

444,00
SSS.00

b24.00
'80,00

16,1 im
16,1 tm

666.00

916,00

16.3

777.00

1.092.00

10,7

DEMAIS FORMATOS, CONSUITE-NOS

i____m_¥__^^jm___
DIAtmU«$37.00ocm
DOMINGO tS 45,00 o cm
JOSW—DOM—JL

Berliner-Tobolla

Berliner e Tobolla

200.00

10,7 < m

Francisco Qtaviano. 99 Posto 6 Copacabana.

esposa

III.OU

Vim

e família,

Jorge
Nelson Simão e família/Claudia, César,
demais
Felipe, Alis, Luiz Carlos. Willy. Marly e
falecimento
o
desolados
parentes comunicam
Geo ocorrido no
inesquecível
de sua querida e
Missa da
dia 29 de outubro e convidam para a
4a-feira
Ressurreição, a realizar-se dia 06/11.
Rua
às 18:30hs na Igreja da Ressurreição.

A

DUSÚTBS

1 tm

S.1 1 m

Simão

DOMINGOS

DHUIA

e

as

a todas

famílias
as mani-

de apoio recebidas de amigos, parenfestacões
';
de
tes e companheiros de trabalho

CAMILLO MARINA

t
A

GENERALI

SEGUROS

agradece

.

por

todas

as

manifesta

do
e solidariedade recebidas pelo falecimento
ções de carinho
Marina, e comunica que a
Vice-Presidente e amigo, Camillo
no dia 06 de novembro de
Missa de 7o Dia será realizada
da Consolação, Pça.
em São Paulo, às 18h, na Igreja
1996
na Igreja de_Sao José.
^Roosevelt, e no Rio de Janeiro às 11 h
esquina com Rua São José.
mi. Presidente Antônio Carlos,

DAVID FRANCIS
TOBOLLA
será realizado
e comunicam que o sepultamento
de Nanticoke, no
nos Estados Unidos, na cidade
Estado da Pensilvânia, no dia 09/11 /96.

JORNAL DO BRASIL
1996
VÈRÇA-FEÍRA, 5 DE NOVEMBRO DE

D

2*

Ediçflo

CIDADE

23

REGISTRO

¦

PAULO ROBERTO DE
AZEVEDO FREITAS
"Queríamos

segreque você estivesse aqui. queríamos;
nos te
dar-lhe baixinho, mas com muito carinho, que
amamos." Esposa;; filhos, netos.^no^egenros.çonvir
de
dam parentes e amigos para a MISSA DF. 7o DIA.
terça-feira,
5/11/96.
dia
no
Roberto,
Paulo
nosso querido
- Centro.
.
,
às 11;00hs. na Igreja da Candelária

a

adeps

0

(MISSA DE 7* DIA).

Míwjiícío

Roberto

de um dos maiores nomes da arquitetura brasileira
despedem-se
e
Amigos
"° parentes
PtutoNjçotoJja
•v^.^l--, ~A.;mn à Rua Francisco

Copacabana, próximo á Rua Francisco
projetado"
Sá, foi erguido o prédio
•
Roberto—onM.M.M.
pelo escritório
de o arquiteto morou durante o resto de'

Numa cerimônia rápida, assistida
mais íntimos, o
por parentes c amigos
importantes armais
dos
um
corpo de
Roberto, 75
quitetos do país, Maurfc»
anos, foi cremado ontem, no Ormitcrio
São Frardsco Xavier, no Caju (Zona
Portuária). A família do arquiteto

LUIZ LAURO ROMERO

flua vida.

respeitando o desejo do próprio Mauricio —, dispensou o ritual de homenaRoberto
gens demoradas. Maurício
morreu às Uh05 de anteontem, vitima

(Missa de 7S Dia)
e os cojeçgs
A esposa, os filhos, a Diretoria do BNDES
»'*
tta FAPES
e
BNDESPAR
Ban», da FINAME, da
LuteUWo
de
Dia
a Missa de V
j convidam para
Departamento da Área de Projetos
de
chefe
S' Romero,
6 de
/Industriais 2, a ser celebrada quarta-feira,
Santo
Igreja do Convento de
cinovembro, às 11h30, na
s/n°.
_______
Carioca,
^Antônio, Largo da

de um tumor maligno no cérebro, descoberto em junho do ano passado. 0
arquiteto estava internado desde quarta-feira no Hospital Samaritano, em

MM

|

MM\
MM

LM

Botafogo.
Na realidade, a simplicidade da cerimônia de despedida foi um espelho de
"Meu
pai
sua própria personalidade.
nunca foi muito ligado a questões reliera só isso
giosas. Para ele a morte
mesmo, o fim. Ele era um arquiteto, e o

JORGEIT SIMAO BEAKLINI

estão
que deixou são suas obras, que
empresas
de
adrninistrador
o
disse
ai",
Cláudio Roberto, 49 anos, um dos dois
filhos de Maurício. O arquiteto era ca-

(GEO)
sJulieta Simão, Odette Simão Farah e família,
^Nelson Simão e família. Claudia, César, Jorge
"Felipe.
Alis, Luiz Carlos. Willy, Marly e demais
o falecimento
íparentes comunicam desolados
c/de sua querida e inesquecível Geo ocorrido no
'dia 29 de outubro e convidam para a Missa da
'Ressurreição,
a realizar-se dia 06/11, 4a-feira
Rua
íàs 18:30hs na Igreja da Ressurreição,
¦••Francisco Otaviano, 99 Posto 6 Copacabana.

sado há 52 anos com Maria Roberto e
Roberto, tampai de Cláudio e Márcio
— Pebem arquiteto. Tinha dois netos
16.
e
Maria,
dro, 20 anos,
O corpo de Maurício Roberto foi
velado em caixão fechado—atendendo
- na capela 4 do
a outro pedido seu
Cemitério de São João Batista, em Botafogo, e, por voha das lOh, foi levado
do Capara o crematório do Cemitério
volta
realizada
foi
A
cremação
por
ju.
das 14h30.
Dentre os principais trabalhos de

h|

¦'¦>%•

Br

o Plano
quiteto executou projetos como
Urbanístico da Favela de Alagados e a
constraçiiodackladedeCaji,ambosnaBahia. Maurício também foi presidente.
do Instituto dos Arquitetos do Brasil
(1AB) e diretor-executivo do Museu de.

•¦''?': *WM

fctk

Depois da morte de Marcelo e Milton, em 1953 e 1964, respectivamente,'
Maurício passou a tocar seus projetos â;
frente do escritório M. Roberto Arqui-'
•
tetos, sucessor do M.M.M. Roberto. *
arFoi com seu novo escritório que o

v V> í'*A\\

Arte Moderna.
Para o candidato a prefeito do Rio e'
: arquiteto Luiz Paulo Conde, o M.M.M. •
Roberto foi um dos mais importantes
"Era'
escritórios de arquitetura do pais.
um grande amigo do Maurício, que me
de Maurício Roberto
Os filhos Márcio (E) e Cláudio levam o caixão
ajudou bastante com sua experiência-.
quando fui presidente do IAB". afirAcademia Brasileira de Letras foram
Maurício Roberto — considerado um
mou
o
candidato.
outros projetos importantes levados
cios expoentes da arquitetura brasileira e
Além de ser considerado um dos uradiante pelo escritório dos três irmãos.
das
conhecedor
questões
profundo
—,
Nascido e criado em Copacabana,
estão o
banas do Rio de Janeiro
principais representantes da arquitetura
moderna brasileira, ao lado de nomes ¦
ImMaurício não escondia de ninguém a
prédio da Associação Brasileira de
morou
onde
como Lúcio Costa e Oscar Niemeyer,
bairro
o
e
Rio,
do
no
Centro
por
preferência pdo
prensa (ABI),
Maurício Roberto era conhecido pela.
toda sua vida. O arquiteto costumava
Aeroporto Santos Dumoht. As duas
huma-:
verdaera
uma
Copacabana
dizer que
construções foram projetadas pelo escripreocupação com as concepções
"Ele
um ser.
era
ao
seus
e,
em
cosmopolita
nistas
megalópolis,
deira
fundado
projetos.
Roberto,
M.M.M.
tório
por
humano fantástico. Desde jovem foi •
mesmo tempo, com o espirito do carioMaurício e seus dois irmãos mais vemesmo
no
morou
uma espécie de conselheiro para mim e..
e
nasceu
ca. Maurício
lhos, Marcelo e Milton, que adotaram o
nunca
vida
e
a
na minha opinião, exercia o papel de.
toda
bairro
durante
sobrenocomo
Roberto,
nome do pai,
lutou •
No terreno
de
endereço.
trocar
patrono da arquitetura, já que
me. O Plano Diretor de Cabo Frio, na
precisou
con-.
da
classe",
e
os
conquistas
os
com
muito pelas
da casa onde morava
pais
Região dos Lagos, a planta da sede da
'
Case.
Paulo
de
arquiteto
Senhora
o
também
Nossa
duiu
na
Avenida
da
irmãos,
Cultural
Souza Cruz e o Centro

DESEMBARGADOR
i o ex-presidente da ReJean-Btdel
pública Centro-Africana,
Bokassa, 75 anos. Ele sofreu um

PAULO ROBERTO DE
Resultado da extração 1.063 da Loterj,
realizada no (ha 2, em Campos, no
- R$
Estado do Rio: Io prêmio: 22598
50.000.— Centra, 2° prêmio: 00595
35234
3»
Campos;
RS 3.000
prânio:
RS 1000- Penha; 4* prêmio: 48273
R$ 1.500 — Araruama; 5" prêmio:
- Centro. 0
próxi20103.— RS 1.000
mo sorteio da Loterj será realizado em

AZEVEDO FREITAS
CORREGEDOR OERAL DA JUSTIÇA-RJ
à nos unir
PAULO: 50 anos de amizade fraterna
bondade
com
espírito
e enriquecer-nos o
'
imensa e profundo saber.
o falecimento
<*
Sumamente pesarosos, comunicamos
a Missa
do inesquecível PAULO e convidamos para
3a
corrente.
do
de 7o Dia que será celebrada a cinco
'¦,
horas.
11
feira, na Igreja da Candelária, às
^
Carlos Dias.
OS amigos: Antônio José Zaib. José
Gerandy Rodolpho de Carvalho e José Alves.
t

ataque cardíaco domingo em sua casa
na cidade de Bangui. Foi um dos mais
cruéis governantes da África e acusado de vwlaçãodosdireitos humanos e
atos de canibalismo. Assumiu a presidência era1196S, após dar um golpe de
estado contra o então presidente, seu
primo Drdd Daeko. Em 1977, prodamou-se imperador. Foi deposto dois

Volta Redonda.

da política, promovido pela Universi-:
dade Livre do Rio de Janeiro, no

seu governo. Teve nove mulheres e 55

Planetário da Gávea.

i
para hoje, ás 15h, na
Biblioteca Pública do Estado, a comemoração do Dia da Cultura, com encontro de corais e homenagem a Renato Rato Ma pelo grupo Korpus.

FONSECA (DINA) comunica o falecimento do inesquecível COtDELMINA
MENDÂDOR ARMINDO COSTA DA
FONSECA,

ocorrido

dia 04

do corrente,

t

FILHOS,

ANtjNcmmnuNNi
•l^WIWW

I

na Igreja da Ressurreição
viano. dia 05/11

e

NORA

comunicam

o

A Clínica Neurológica Prof. Fernando Pompeu
vem, através do seu corpo clínico e funcionat rios, comunicar com pesar o falecimento do
seu querido médico Professor Fernando Pompeu,
e convida para o sepultamento, nesta manhã, no
Cemitério S. João Batista.

FERNANDO POMPEU
BarraShopping lamenta
informar o falecimento do seu companheitO
Pompeu,
Fernando
Dr.
ro e idealizador,
ocorrido ontem, dia 04/11, na cidade do
Rio de Janeiro.

por todas as manifestarecebidas pelo falecimento do
ções de carinho e solidariedade
Vice-Presidente e amigo, Camillo Marina, e comunica que a
Missa de 7o Dia será realizada no dia 06 de novembro de
1996. em São Paulo, às 18h. na Igreja da Consolação, Pça.
GENERALI

A

FERNANDO POMPEU

Médico

às 19 horas.

t

I

gjmpM-tm

o
falecimento de seu querido Esposo. Pai e Sogro e convidam para
da
féretro
o
saindo
HOJE. às 11:00 horas,
seu sepultamento
João Batista.
São
Cemitério
o
n°
2
Capela Real Grandeza
para

Centro

na Rua Francisco Ota-

W MJMjM^^MMfBaW

XÉHILB

POMPEU

GENROS

Rodol-

CAMILLO MARINA

e

(FALECIMENTO)
POMPEU,

Leila.

falecimento
pho e sobrinhos comunicam seu
demais
e
convidam
em
30/10
ocorrido
parentes e
amigos para a Missa de 7o Dia que será celebrada

PROFESSOR

GLÓRIA

Eurídice,

Seus irmãos Maria Amélia,

AVISOS

convida amigos para o seu sepultamento a
horas,
ser realizado HOJE. dia 05. às 10:00
"A".
no Cemitério do Pechincha Capela
I

FERNANDO

Fome e a Miséria.

(CONTRA-ALMIRANTE REF.)

Mário e Laura. Ruth. Felipe e Olívia,
Marta e Nirlando. Leco e Celina. Luiz e
t
Cristina. Miguel e Marisa, Guilherme e
Roberta comunicam o falecimento de seu
e cunhado.
querido filho, marido, pai, irmão

(FALECIMENTO)

siveis engajamentos em atos como foi
• o recente Ação da Cidadania contra a'

WALLIM CRUZ DE VASCONCELLOS

DE GÓES E VASCONCELLOS

DA FONSECA

As palestras,'
que serão realizadas até o dia 12, têm
•
o objetivo de despertar a participação
cidadãos,
dos
garimpando
política
novos campos teóricos e visando pos-

filhos.

EDUARDO (DUDA) LACOMBE

ARMINDO COSTA

• ontem, às 20h30, o semi•
nário VirtualPolitik: estados alterados

anos depois, num golpe dado pelo
primo de quem usurpara a presidência. Em 87, foi julgado e considerado
culpado por vários assassinatos em

SEGUROS

agradece

Roosevelt. e no Rio de Janeiro às 11 h na Igreja de São José.
Av. Presidente Antônio Carlos, esquina com Rua São José.

A

esposa

Célia

Berliner-Tobolla

Berliner e Tobolla

e

as

famílias

agradecem a todas as mani-

festações de apoio recebidas de amigos, parentes e companheiros de trabalho de

DAVID FRANCIS
TOBOLLA
e comunicam que o sepultamento será realizado
nos Estados Unidos, na cidade de Nanticoke, no
Estado da Pensilvânia,

no dia 09/11 /96.
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MikeTyson v ale quanto bate
1

'.-,
Horbert Greenberg

^Ãl!s^

Gerentes ou
Super-

EXCELLENCE

field vale USS 9,95. Se a luta pas-

todos os pesos, versão Associação
Mundial de Boxe, Mike Tyson,

dor para a tarifa integral de USS
*
50.

sar de cinco assaltos, o consumi-

sábado no MGM Grand Hotel de

mundial
sendo

J3eV_nd____ tm^fJmjÊKm

-

A

o ex-campeão

contra

Hollyfield

Evander

sistema de televisão pay per view
—
ver;
pague para
A rede de TV por assinatura,

'

tudo que o empresário de Tyson,
Don King está perdendo a sua

dade assim possa ser prolongad^

n

fundador e presidente da
Caliper Human Strategies.
Inc.

mr vm/A «wdadeka ruio da baixi pradNtMdMlt
das: o sistema da contiatsçlo.

v

alio am «andas?
/Por qua o tunHwar é tio
Maa
Emprego.
x
v .Desemprego

um deles habita em voei ou na sua empresa?
na
\/A principal mudança para o sucesso em vendas
atualidade: focer o vendedor nqcNaáta e nio no

v

0 que você pode faierpera aumentar sua produtMdade. vender mais a reduiir tunvover de vendedores.
_.; l(K)% das pessoas que Irabalhum em
vendas nu mundo:
-55% nfio silo e nunca serão vendedores:
-25% sao vendedores mas estão vendendo
o produto errado:
-20% são vendedores e estão vendendo

Etro» ma» comuns em Gerência de Vendas a como
corrigi-los para aumentar a quantidade e a quaüdade des suas vendas.

1 o produto certo.

^~

cartolas.
já assusta os

sagas

àebóft.

luta

uma

que

s|n
-'.or.

,.-,y::.,:

^Jl___gf_0___Aj:lA£-,

_E

_________

__Pf^^l

'
____l___r

^**V_1

_______

___!

__¦

mmim
m
_h _______________

^__B

(___^*v-«

_¦'

E* t___

____.

jo_am.BOB_uaa.

MM g vA»»r,

deste nível possa ser manipulada^

se estivesse vendedo a luta de sá-

imaginar

vendendo hoje
je a sua empresa esta
da mesma forma que vendia há um uno utrãs,
vocô está a caminho do desastre."

1 Por isso é que 80% de todas as vendas do
I mundo são efetuadas apenas por 20% dos
! vendedores."

WM

blevision não ofereceria descontos

para

cro. Só a possibilidade do público]

_L
m\\Ê
&¦______________¦_____ _____ 1 -iH

Três tipos de Gerente de Vendas que levam es
orgeaiiaçõesi resultados desestresos- será que

ne prático.
produto. Saiba como faiMo
Seus vendedores reclamam que o preço á alto?
V O que fazer pata que deixem de vender somente
moço o se tomem soMonadorcs da problemas.

I
I
1
I
I

^m^a"m

_BÉÍfl_H

Business Systems Inc,

/A personaNdada da um campais da «andas.
^Derrubando os mitos na aalaçio de vendedores.

h^

dar mais

artificialmente

É fundador e

principal executivo de 4
empresas bem sucedidas
comp nome de.Beveridge

¦-Y.MTjTüj.iVMrirMriTi";

LVAC teme que uma luta vendi^

__-_-____-___,,_--__._,,__-.

^/n
cohferencistas americanos da
atualidade:

antes

indica

Unidos

ovos de ouro, o públigalinha dos
co fiel da TV que paga para ver as
"Mike
de Ferro". A Calutas do

tro lutas com a dupla Tyson/Don
King — pelo qual ela paga entre

dos mais requisitados

f maior especialista em
seleção de profissionais de
vendas do mundo, é

organização e sobretudo honesta'
dade. Marc Ratner, presidente dàr!

Cablevision, que tem 2,8 milhões
de usuários e um contrato de qua-

ai

de

de

Estados

no

Co-j

Athletic

mercialização do combate na TV'J
"em
pedaços" possa provocafr;
ainda mais suspeitas sobre a sit-.1

transmissão de lutas de boxe nos

está

desconto

vendido com

sistema

no

novidade

Vegas

Las

mission,, entidade oficial que ava-'
liza a promoção da luta e zel#<;
os envolpelos interesses de todos
vidos nela, principalmente do público apostador, teme que a, c#'!

cada
pela Cablevision,
X
HolyTyson
combate
round do

tem medo de luta fria. O próximo
combate do campeão mundial de

Vegas

tolas da

oferecido

,

-MIAMI — Público escaldado
,

Las

A oferta de lutas pelo sistema
Pay per round, pague por assalto,
já nasceu criando polêmica. CaP

esquema

Pelo

round.

primeiro

Correipondanle

badocomfacilidade.

USS 40 por uma luta de 12 assaitos que costuma ser liquidada no

MARIO ANDRADA E SILVA

VENDAS

— resol-

veu. oferecer descontos para seus
espectadores cansados de pagar

Dirk BevRfi-ft

rNTKNAOONALDE

Como achar
o vendedor
certo

US$ 8 e USSJO milhões

¦ Americano paga
por round para
ver luta de sábado

'

P^

-?^Hjtó*
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! '____________'
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em casa pelo Denver Nuggets por 88 a 79 ....
SSRiftíS^ww de AmyjSSm(6m'<*notàdo

,

0'Neal transforma Lakers
¦ Pivô faz do time
de Los Angeles um
candidato ao título

duas vitórias em
— um recorde
para
duas partidas
a equipe da cidade dos anjos, que

Scott

Eis o Los

desde a temporada 87 não conseguia

de domingo Shaq marcou 35 pon-

da partida. Eram nove pontos de

86 Charlotte

19 rebotes na vi-

Timberwolves

(91

a

85).

diferença

e

alguns

torcedores já

festejavam aquela que seria a segunda

vitória do time na tempo-

0 técnico Zagalo completa hoje, às ISh, a
lista de convocados para o amistoso da

.,

Seleção Brasileira contra Camarões/dia 13,
em Curitiba. Três estrangeiros (Ronaldinho,
Giovanni e Mauro Silva) foram chamados

cinco.. A!

bola até o fim do jogo.

a

após

Zagalo convoca o
time para amistoso

*

primeiros

outros

3min36 o Lakers ganhava por .3;
a 76 e, a partir dai, foi só tocar1 a;

de) vantagem até 10min35 do fim

nesota

_r^

dois

grande

."

j

Outros três jogos completaram'
x>
rodada: New York Knicks 113

Nuggets
Spurs

e

88

Denv.

Hornets,
x

79

Golden

.

San

Antonid

State

Warridrá
!

l05x95VancouverGrizzlies.

Júlio César
é operado

Careca
anuncia
retirada

èfni

e Shaq,

cinco

noite,

a contrata-

Lakers

tória do LA Lakers sobre o Min-

S^y^^y] r\

seus

vencer

outros

çào de Shaquille 0'Neal. Na noite

tos e conseguiu

_r

com

Pacifico,

CoTie;

Enganaram-se.

Blount marcou seis pontos; Byfttij

jogos.
O Minnesota estava em (gran-

Angeles

M^^m^^t^MUmtKmtfãÊmt m^m iw^__í^bj-k^_^b_bw ¦» ¦

rada.'

-

EUA
Um novo time.
MINNESOTA,

Com o resultado, o Lakers assumiu ;a liderança da Divisão do

2
^

O zagueiro brasileiro Júlio César, d
33 anos, atualmente defendendo q

Os jornais japoneses

Borussia Dortmund, atual campe*'

anunciam a despedida do

da Alemanha, foi operado ontem di

atacante Careca, de 36

menisco do joelho esquerdo e ficará
fora do time durante três semanas.'

há uma semana e hoje é grande a expectativa
sobre os nomes dos outros 19 jogadores.

anos, do Kashiwa Reysol.

Djalminha. um dos destaques do Palmeiras

Guarani. Sào Paulo.

a lista.
no Brasileiro, aguarda com ansiedade
. Reconheço que minha estréia poderia ter
sido melhor, mas me senti bem e estou

Napoli e Seleção

|

Dortmund ocupa a quarta posição
Campeonato Alemào, dois pontos
atrás do Bayern de Munique.

Ele. que atuou por

Brasileira, disse ter

Ulbra/Dtadora
recebe Chapecó

. chegado a hora de deixar

se for chamado
pronto pára jogar
novamente", afirmou o atacante, que

os gramados e deverá
fazer isso lào logo termine

domingo marcou, de pênalti, o gol da vitória

a temporada da J.

do Palmeiras sobre o Flamengo.

League.

A Ulbra/Diadora enfrenta o
Chapecó. em Canoas (RS), às 201)3
com transmissão pela Sportv, pela
'
rodada da Superliga de vôlei
masculino. Pelo quadrangular finalj
do Rio. a AABB/Campos recebe b

Sm_n_xot__i

Flamengo, às 19h30.

¦ ¦-Ml

a partir de
A Transbrasil agora voa 6 vezes, por semana para a Europa, Londres
297-4422.
US$ 872* Consulte seu agente de viagens ou a Transbrasil: (021 j

TRANSZBRASIL

RIO

Caderno

I,

I

V

H

O

S

12h00 Manchete Esportiva
12h00 Esporte Total — land
Brasil
12h30 30 Minutos — MPN
'
12h40 Camisa 9 — CMT
13h15 Globo Esporte
— MPH Brasil
19h00 30 Minutos
FUTEBOL

Uva a nossa gente.

Idéias

NOTICIÁRIOS
09h30 8portv News

10ti30 Campeonato Brasileiro: Inter x
— Sportv
Atlètico/PR. VT
13h00 Campeonato Espanhol: Qijón x
—
ESPN Brasil
Barcelona. VT
15h00 Campeonato Inglês: Everton x
Coventry, VT — ESPN Brasil
17h00 Eliminatórias da Copa: Guatemala x Estados Unidos. VT -^

SÁBADO

noseuJB

17hOO

Campeonato

Japonês: KashiIwata, VT

ma Antlers x Júbilo

— nm Brasa
23h30

Futsal: Brasil
Sportv

x Argentina.

VT

VARIKDADES
12h30 Vôlei de praia: finais da etapa
—
de Campo Grande (MS). VT
Sportv
20h00 Vôlei masculino: Superliga, Ulbra/Diadora x Chapecó/Sào
— Sportv
Caetano, ao vivo
—
21h00 Faixa Nobre do Esporte
Band
23h00

NBA:
ao

LA

vivo

Lakers x NY Knicks.
— ESPN Intarnatro-

Canadá perto
da Copa de 98
O Canadá praticamente garantiu!
sua'passagcm á próxima fase dasfi
Eliminatórias da Copa 98. da
Concacaf. ao derrotar, na noite c
domingo El Salvador por 1 a 0 er|
Burnaby. Agora, os canadenses
lideram o grupo 2 com 13 pontosj
Pelo
ganhos cm cinco partidas.
a
\
grupo l. os E U A enceram
g
<.
Guatemala pio 2 a 0.

< |
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Travassos

':\

•'jj

yai processar
Montenegro
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¦ Ofendido, o juiz do clássico decide ir à
o presidente do Botafogo
fustiça contra

"Fiz
um primeiro tempo
Botafogo.
tranqüilo, não dei nenhum cartão
amarelo. No» lances de Túlio e Ma*
cedo á TV provou que nào houve
pênaltis. Depois do gol de Tubo,
começou a confusão. Conheço o
Antônio Lopes e sei que ele é um
sujeito ponderado. Estou certo de
que ele obedeceu ordens para fazer

^ttARDOGONZALEZ
-ÍOV

.,VqA baixaria que empurra o fute*
boi carioca ladeira abaixo não se
esgotou na vergonha protagoniza*
da pelos dirigentes de Vasco e Bo—
ítafogo, domingo, no Maracanã
tribunais. O
prosseguirá agora nos
.presidente do Botafogo, Carlos Auo juiz
gqsto Montengro, chamou
safado
canalha,
de
Travassos
Jgrge
, 'e"comparou-o
"algo
a
podre, como
de Travassos foi
reação
A
pus".
'Mediata,
e hoje ele entra com um
:pj-bcesso
criminal contra Montene"É
o caminho que tenho para
gfò.
me defender. Montenegro está
acostumado a responder na Justiça.
e o
fcCÍáudio Vinícius Cerdeira
a?
também
$ge Rabelo (árbitros)
disele",
contra
com
processos
*&
b juiz, por telefone, ao JORNAL

aquilo. Quanto ao Montenegro,
vida,
que eu saiba ele estava feliz da
me elogiando, até sair o segundo
gol do Vasco."
O presidente do Botafogo disse
ontem que, durante a confusão
após o gol de Edmundo, Travassos
comentou com Antônio Clemente
"que
o
(supervisor do Botafogo),
"Ê
vendido".
havia
o
bandórinh*
mentira. Foi o demente quem me
disse que o» bandeiras haviam me

D^SdoTg^essoasT^

Nem Federação, nem Suderj,
nem CBF. Ninguém quis, ontem,
assumir qualquer responsabilidade
pelo vergonhoso espetáculo de domingo, durante o clássico entre
Vasco e Botafogo. O presidente da
Suderj, Raul Raposo, disse que sua
superintendência nada pode fazer
"Tenho
para impedir as invasões.
alertado pare os problemas, e o que
incentiva isso é a impunidade. A
Suderj administra o estádio, mas
sio as entidades esportivas as responsáveú pelo que acontece nos
dias de jogos. A Federação nós conhecemos, é um caos. Mas o jogo
de domingo é de competência da

mou o árbitro.
Montenegro — O presidente
do Botafogo confirmou tudo o que
MCon*
disse sobre Jorge Tmvaaos:
firmo. Minha grande frustração é
passar três ano» como presidente
do dubee nio ter dado uma bolacha em Travamos".

^eTV.
O juiz disse que não entendeu a
reação dos dirigentes de Vasco e

CBF. E ficou constatado que a
CBF está avalizando a bagunça, o
Raposo.
que é grave", disse
O diretor do Departamento Técnico da CBF, Gilberto Coelho, foi
"Pessoalmenoutro a fugir da raia.
te acho que os dirigentes invasores

questionou.
Impugnaçào — A diretoria
do Botafogo deu entrada na CBF
em um pedido de impugnaçào da
medipartida contra o Vasco. Uma
Monteo
da que próprio presidente
"Mas
é o que
negro sabe ser inútil.

devem ser severamente punidos.
Mas nio temos competência para
fazer nada. Só o Tribunal da CBF,

está a meu alcance e não posso
deixar de fazer", explicou. Eurico
Miranda, vice-presidente do Vasco,
"Podem
outro invasor, ironizou:
me punir, podem me tirar mando
de campo, mas perder os pontos...

baseado na súmula, poderá decidir
por alguma punição. Deve-se pensar bem também na fiscalização do

dor", diste.
Eurico não costuma se arrepen*
der de seus Ímpetos tresloucados.
Em 21 de abril, o dirigente resolveu
esquecer que o Vasco enfrentava o
Bangu para discutir com um dele*
"Você
gado da Federação do Rio.
nio manda nada. Pode ser o que
quiser, mas nio manda nada", ber*
rava. Detalhe: o delegado havia
apenas repreendido um PM que et*
tava dentro do campo.

s

PUBLICIDADE LEGAL
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

• COMC. N» M7*AAWM
AVISO DE LICITAÇÃO
• Centro - RJ, comna Rua Beneditinos, ri 17
localizado
do
prédio
OBJETO' Reforma geral
Instalações
de águas
eWMcas,
instalações
de
banheiros,
dreendendo obras civis, construção
•loluviais,
de ar • supwvtelo
sistema de detecção e alarme de incêndio, condlctonamento
MODALIDADE: Concorrência. EDITAL: Dtsportpredial e instalação de grupo motor gerador.
mis), a partir
R$450.00
obtenção
e/ou
consulta
(quatrocentos e cinqüenta
por
vel para
"A",
- Engenho Novo • RJ, dt
sala 404
n» 437/9, Bloco
u1 íiíestodata, na Rua Dois de «Sio,
| sexta-feira.
IM» is 12:00 horas e de 13:30 às 14:30 horas, de segunda
AVISO DC LICITAÇÃO.TR *OOfcAAPrS*
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Parece mentira mas é verdade.
Está na primeira página do nosso
JB. Edmundo, uma vida marcada
sepor momentos de agressividade,
Botafogo,
do
o
presidente
gura
Carlos Augusto Montenegro, evitando uma agressão ao juiz Jorge
Travassos. Um pouco antes, o campo havia sido invadido pelo técnico
Antônio Lopes, o presidente do
Vasco, Antônio Soares Calçada e o
vire Eurico Miranda. Uma vergonha. Travassos fez uma péssima
atuação. Errou muito. Mas nada
justifica o comportamento do técni*
co e cartolas. Existem formas mais
civilizadas de se defender uma posi*
ção. O pior é que entraram no gramado acompanhados de seguranças. E se o juiz reage? Poderia terminar em tragédia. De quem seria a
responsabilidade? O Maracanã virou campo de pelada, onde os donos dos times, quando não gostam
do resultado, entram no campo,
apanham a bola e vão embora. FeÜzmente, os jogadores mostraram
estar mais preparado que os dtngentes. Se respeitaram, do princi*
pio, ao fim da baderna dos carto-
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Bebeto sonhava em vibrar com a camisa rubro-negra

Fifa exalta o Maracanã
"O

Maracanã é o mais fa*
moso estádio do mundo. O
Rio não é só Copacabana e
Ipanema. Só o nome faz sonhar. O Brasil tem o maior
número de grandes estádios em
todo mundo. Sem dúvida, a
jóia mais valiosa desta incrível
coleção é, indubitavelmente, o
Maracanã do Rio de Janeiro".
É assim que a revista da Fifa
de outubro apresenta o está*
dio. Recorda o Maracanã de

Pele, Garrincha e Zico pelos
momentos de paixão e magia
do futebol. O estádio continua
sendo uma das atrações turisticas favoritas do Rio. Apesar de
tudo isso, o estado prefere terceirizá-lo. Não tem competência para administrar um monumento da cidade, do Brasil.
Não seria mais sensato entregá-lo para a Prefeitura? O Maracanã é, acima de tudo, pai*
xão nacional.

É preciso conhecer bem Bebeto
ao sapara entender a sua tristeza
interesse
não
Flamengo
ber que o
sou por ficar com ele. A essa altura
nào adianta saber se ele fica ou se
vai. O pior já aconteceu. Bebeto é
um eterno menino. Gosta de ser
tratado com carinho, o que Denise
aprendeu desde cedo. Tem jogador
Pouque não se liga no emocional.
co importa o que acontece numa
bola dividida. Bebeto não. Bebeto
depende muito do ambiente em que
está vivendo. Ele é assim e nima
guém vai mudar. Quando recebeu
voltar
Flamengo
do
para
proposta
a Gávea, decidiu esquecer o Japão e
o Valencia, que desejavam seu pas. se, se ligou inteiramente na volta ao
Rio. Denise ainda tentou continuar
mais uma temporada na Espanha
em
porque os filhos estavam bem
La Cortina. Sonhando com o sol da
Barra e o reencontro com a camisa
rubro-negra no Maracanã, Bebeto
vibrou. Foi assim que o vi no jogo
da Seleção contra a África do Sul,
em Johanesburgo. Hoje, quando
Kleber Leite tenta mandá-lo de vol. ta para a Espanha, sem antes consultá-lo, basta olhar para Bebeto,
em
que toda decepção está marcada
seu rosto. Ele é assim.
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Quem proíbe?

Haveiange no Guinnese
João Haveiange recebe no dia 20,
às 11 horas, na Universidade Gama
Filho, o titulo de Doutor Honoris
Causa. A solenidade será no ParPiedade. Pelo
que Desportivo, em
do presi*
acompanhado
tenho
que
dente da Fita, nos últimos 30 anos,
acho que já pode entrar no Guinne». Pode haver alguém com um
número maior de títulos que Havelange, mas duvido que se compare
em número de países. Um grupo de
amigos pretende, brevemente, fazer
uma exposição para apresentar todos troféus recebidos pelo presidênte.
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O Carioca, um brasileiro de Copacabana que vive na África do Sul;
que acaba de vender Frank Mark
para o Corinthians, passou por momentos difíceis recentemente em
Joanesburgo. Carioca apresentou
aos dirigentes do Moroka Swallows
o atacante William Moreira, 27
anos, para ser contratado. O brasileiro deu show de bola. Dribles e
gols de craque. Sem dinheiro para
comprar o passe de William, o dire*
tor do Moroka seqüestrou o joga*
dor para sua mansão. Cercou a ca*
sa de seguranças armados. Não o
deixou sair mais. Uma noite, com
cobertura da embaixada do Brasil,
Carioca foi lâ e seqüestrou seu jo-
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um outro Flamengo

Roubo de craque

Do 28/10/96 às 09:00 horas para 25/11/96 às 09:00 horas.
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vencedor. É o que o futebol do Rio

Bebeto sonhava com

Um vexame

Ias.

EtlainltottoraiiaablteadoiMhitMrawD.O.U.Sehe».

'companhia

neio no Aterro do Flamengo, e dar
um troféu em formato de fezes ao

Montenegro não se culpou pelo
"Foi
a prique aconteceu domingo.

descem da tribuna e invadem?",
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AVISO M

impedir", justificou.
. Para coroar a vergonhosa fa*
do futebol do Rio, o presidente dó'
Botafogo faz uma sugestão sui-gé"Vamos
organizar um torneris:

oldemAriotouguinhó

so 30 dias peta CBF por invadir o
contra o;
gramado em um logo "Errei
shn.
Guarani de Campinas.
Falou mais alto o coração do torce-

mo.
Em 94, Montenegro foi suspen-

meira vez que invadi o campo etft
três anos. E o fiz como um desabafo contra um juiz que mudou intetramente de postura depois que foi
pressionado pela diretoria do Va*co. E entrei porque qualquer urti
entra, ninguém da Suderj tentou mé

É ruim, hein?!"

acesso ao estádio. O que adianta
tirar dirigentes do banco, se eles

Invasores reincidentes
Tanto Eurico Miranda quanto
'/£àrlos Augusto Montenegro não
Mt>estreantes em invasões"ou átitu*
fede;<jes impensadas. O deputado
íSiSj que acumula o cargo de vicemte de futebol do Vasco e o
.jnte do Ibope e do Botafogo
r entraram o terreno que deveria
ittencer apenas aos jogadores e ao
outras ocasiões — sempre
z' em
'
a a paixão para justificar sua
„.„-«. E, assim como aconteceu
no clássico de domingo, a dupla de
dirigentes invasores adora criticar
seus colegas quando fazem o mes-

** deixou ° vamdo * Maracanã Protegido por policiais

Ninguém assume ser culpado pela vergonha

ferrado", devolveu o árbitro.
Travassos entregou no inicio da
noite de ontem a súmula do jogo—
únk» documento que pode levar o
Tribunal da CBF a punir alguém
"Mio
posso entrar
pela confusão.
em detalhes. Mas pode ficar tranquilo de que cada rato que aconteceu domingo estará registrado. Ca*
da invasão, quem entrou e até o
trabalho do policiamento", afir*

,_Í> BRASIL.
tpEm 1994, Jorge Travassos anu: jojj um gol de Túlio contra o mes*
e no dia seguinte, reco*
£t£fc Vasco,
*$eceu que havia errado. Ontem,
não comeTravassos garantiu que
¦tj!eu nenhum erro domingo — o gol
;jflb Botafogo e o segundo Vasco
"Vi
os lances peAforam irregulares.
e o ângulo da câmera era
ifavorável. Confiei nos bandeiri§TV
í-nnas e confirmo todas as decisões
•que tomei." Apesar da tranqüilidade, Travassos teve uma noite difícil
— não quis ver nenhum programa
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Travassos
yai processar
Montenegro
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¦ Ofendido, o juiz do clássico decide ir à
Botafogo
Justiça contra o presidente do
"Fu

um primeiro tempo
tranqüilo, nâo dei nenhum cartão
amarelo. Noi lano» de Túlio e MaBotafogo.

^JÊARDOGONZALEZ
-Í0\ '

-iiflA baixaria que empurra o futeboi carioca ladeira abaixo não se

cedo a TV provou que nio houve
pênaltis. Depoi. do gol de Túlio,

eãgotou na vergonha protagonizad* pelos dirigentes de Vasco e Bo—
ítafogo, domingo, no Maracanã
tribunais.
O
nos
agora
prosseguirá

começou

a confusão.

Conheço

o

Antônio Lopes e sei que ele é um
sujeito ponderado. Estou certo de

.pjesidente do Botafogo, Carlos Au.gusto Montengro, chamou o juiz
Jorge Travassos de canalha, safado
"algo
podre, como
ç^omparou-o a
nus". A reação de Travassos foi
'Mediata,
e hoje ele entra com um
•processo
criminal contra Montene"É
o caminho que tenho para
gro.
me defender. Montenegro está

¦fl

H^ISM

¦fl
~H

WrZJmW

gol do Vasco."
O presidente do Botafogo disse
ontem que, durante a confusão
após o gol de Edmundo, Travassos
comentou com Antônio Clemente
"que
o
(supervisor do Botafogo),
"E
bandeirinha o havia vendido".
mentira. Foi o Clemente quem me
disse que os bandeiras haviam me

$Ò BRASIL
>^Em 1994, Jorge Travassos anu-

Travassos entregou no inicio da

ferrado", devolveu o árbitro.
noite de ontem a súmula do jogo—
único documento que pode levar o

o meslòu
" um gol de Túlio contra
i» Vasco, e no dia seguinte, recojeceu que havia errado. Ontem,

Tribunal da CBF a punir alguém
"Não
posso entrar
pela confusão.
ficar tranem detalhe». Mas
pode
quilo de que cada fato que aconte*
ceu domingo estará registrado. Ca-

não come^iavassos garantiu que
— o
erro
domingo
nenhum
gol
ítèu
filo Botafogo e o segundo Vasco
"Vi
os lances pe^oram irregulares.
»#TV e o ângulo da câmera era

da invasão, quem entrou e até o
trabalho do policiamento", afir-

Hfesfavorável. Confiei nos bandeiri¦Snhas e confirmo todas as decisões
?que tomei." Apesar da tranqüilida-

mou o árbitro.
Montenegro — O presidente
do Botafogo confirmou tudo o que
"Condisse sobre Jorge Travassos:

de, Travassos teve uma noite difícil
— não
quis ver nenhum programa
,deTV.
O juiz disse que não entendeu a
reação dos dirigentes de Vasco e

Depois do jogo, pessoas ligadas ao Botafogo cercaram o arbitro Jorge Travassos (D), que deixou o gramado do Maracanã protegido por policiais

Ninguém assume ser culpado pela vergonha
Nem Federaçio, nem Suderj,
nem CBF. Ninguém quis, ontem,
assumir qualquer responsabilidade
pelo vergonhoso espetáculo de do-

questionou.
Impugnação — A diretoria

que é grave", disse Raposo.
O diretor do Departamento Téc-

do Botafogo deu entrada na CBF

mingo, durante o clássico' entre
Vasco e Botafogo. O presidente da

Suderj administra

o estádio, mas

sâo as entidades esportivas as responsáveis pelo que acontece nos
dias de jogos. A Federação nós co-

do dube e não ter dado uma bola-

nhecemos, é um caos. Mas o jogo
de domingo é de competência da

nico da CBF, Gilberto Coelho, foi
"Pessoalmen-

iCãrlos Augusto
Mo estreantes em invasões ou atituO deputado fede$es impensadas.
Irjíl que acumula o cargo de viceate de futebol do Vasco e o
rate do Ibope e do Botafogo

dor", disse.
Eurico nio costuma ae airepen-

adentraram o terreno que deveria
sr apenas aos jogadores e ao
i em outras ocasiões — sempre

der de seus Ímpetos tresloucados.

ndo a paixão para justificar sua
„.;udes. E, assim como aconteceu
no clássico de domingo, a dupla de

Bangu para discutir com um dele"Você
gado da Federação do Ria
não manda nada. Pode ser o que

dirigentes invasores adora criticar
seus colegas quando fazem o mes-

quiser, mas nio manda nada", berrava. Detalhe: o delegado havia

mo.

apenas repreendido um PM que esUva dentro do campo.

Em 21 de abril, d dirigente resolveu
esquecer que o Vasco enfrentava o

Em 94, Montenegro foi suspen-

da que o próprio presidente Monte"Mas
é o que
negro sabe ser inútil.
está a meu alcance e não posso

te acho que os dirigentes invasores
devem ser severamente punidos.
Mas nio temos competência para
fazer nada. Só o Tribunal da CBF,

Miranda, vice-presidente do Vasco,
"Podem
outro invasor, ironizou:

baseado na súmula, poderá decidir

me punir, podem me tirar mando
de campo, mas perder os pontos...
É ruim, hein?!"

por alguma punição. Deve-se pensar bem também na fiscalização do
acesso ao estádio. O que adianta
tirar dirigentes do banco, se eles
descem da tribuna e invadem?",

»
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JB. Edmundo, uma vida marcada
por momentos de agressividade, segura o presidente do Botafogo,
Carlos Augusto Montenegro, evitando uma agressão ao juiz Jorge
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minar em tragédia. De quem seria a
responsabilidade? O Maracanã virou campo de pelada, onde os do-
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Barra Século 21. Maii uma re-

vista amanhã na cidade. O diretor
Geral é o excelente fotógrafo

Olavo

• O Juizado de a
ças ne gramado do Marecaai.

dente da Fifa, nos últimos 30 anos,
acho que já pode entrar no Guinness. Pode haver alguém com um
número maior de titulos que Havelange, mas duvido que se compare
em número de países. Um grupo de
amigos pretende, brevemente, fazer

Ru!Tmo,cx-JB.
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crianças «w Bcaas aos cianamtos?

uma exposição para apresentar todos troféus recebidos pelo presiden-
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A solenidade será no Par-

Pelo
que Desportivo, em Piedade.
do
acompanhado
tenho
presique
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Orofino

Docas

às

de ser

o Valencia, que desejavam seu passe, se ligou inteiramente na volta ao

saudoso João Saldanha.

m

Gosta

proposta do Flamengo para voltar
a Gávea, decidiu esquecer o Japão e

v ¦

RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO

Diretor Presidente da
Companhia

1996,

Av.
à
sito
prédio
- Santo Cristo, na

cidade do Rio de Janeiro.
Mauro

e

para
doa Portos de Niterói e

de novembro

IWf^f!

cobertura da embaixada do Brasil,
Carioca foi là e seqüestrou seu jo-

Arrendamento do Terminal de Açúcar e do Terminal de
Cimento,

Hi9

aos dirigentes do Moroka Swallows

SECRETARIA DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
DEPARTAMENTO

merece". (R.G.)

depende muito do ambiente em que
está vivendo. Ele é assim e nimguém vai mudar. Quando recebeu a

Wm INKfl

nos dos times, quando não gostam
do resultado, entram no campo,

cabana que vive na África do Sul,
que acaba de vender Frank Mark
para o Corinthians, passou por momentos difíceis recentemente em
Joanesburgo. Carioca apresentou

'¦

DOS TRANSPORTES

vencedor. É o que o futebol do Rio

que não se liga no emocional. Pouco importa o que acontece numa
bola dividida. Bebeto não. Bebeto

ção. O pior é que entraram no gramado acompanhados de seguranças. E se o juiz reage? Poderia ter-

Roubo de craque

COMPANHIA DOCAS DO MO DE JANEIRO
MINISTÉRIO

um troféu em formato de fezes ao

tratado com carinho, o que Denise
aprendeu desde cedo. Tem jogador

vice Eurico Miranda. Uma vergo-

Ias.

D; 28710/96 às 09:00 horas para 25/11/96 às 09:00 horas.

i

neio no Aterro do Flamengo, e dar

um eterno menino.

iMà «fll

Antônio Lopes, o presidente do
Vasco, Antônio Soares Calçada e o

O Carioca, um brasileiro de Copa-

i

do futebol do Rio, o presidente dó
Botafogo faz uma sugestão sui-ge"Vamos
organizar um torneris:

não adianta saber se ele fica ou se
vai. O pior já aconteceu. Bebeto é

Travassos. Um pouco antes, o campo havia sido invadido pejo técnico

Ettet avisos toma aibllcadot nt Integra a» O.O.U. Ss hejfl.

I'

:
fase

É preciso conhecer bem Bebeto
para entender a sua tristeza ao saber que o Flamengo não se interessou por ficar com ele. A essa altura

Parece mentira mas é verdade.
Está na primeira página do nosso

AVIMMAIMAMBCTO-T.ftWDST-0S7.iaWM

tM)

impedir", justificou.
. Para coroar a vergonhosa

um outro Flamengo

no Maracanã

apanham a bola e vão embora. Fe"C,

'ADIAMENTO:

E entrei porque qualquer um
entra, ninguém da Suderj tentou mé

co.

Bebeto sonhava com

Um vexame

justifica o comportamento do técnico e cartolas. Existem formas mais
civilizadas de se defender uma posi-

PUBLICIDADE LEGAL

AVISO Dl

fo contra um juiz que mudou intetramente de postura depois que foi
pressionado pela diretoria do Va?-

Montenegro não se culpou pelo
"Foi
a prique aconteceu domingo.

nha. Travassos fez uma péssima
atuação. Errou muito. Mas nada

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Eurico

deixar de fazer", explicou.

meira vez que invadi o campo em
três anos. E o fiz como um desabai-

OLDgMARIOTOUGUINHÒ

so 30 dias pela CBF por invadir o
gramado em um jogo contra o
"Errei
sim.
Guarani de Campinas.
Falou mais alto o coração do torce-

Miranda quanto
Montenegro não

em um pedido de impugnação da
partida contra o Vasco. Uma medi-

outro a fugir da raia.

Suderj, Raul Raposo, disse que sua
superintendência nada pode fazer
"Tenho
para impedir as invasões.
alertado para os problemas, e o que
incentiva isso é a impunidade. A

firmo. Minha grande frustração é
passar três anos como presidente
cha em Travassos".

CBF. E ficou constatado que a
CBF está avalizando a bagunça, o

Invasores reincidentes

AVISO Dl

mmyZiÈ

me elogiando, até sair o segundo

jp|ge Rabelo (árbitros) também esS]Ap com processos contra ele", disãfeo juiz, por telefone, ao JORNAL

Eurico

H

que ele obedeceu ordens para faar
aquilo. Quanto ao Montenegro,
que eu saiba ele estava feliz da vida,

acostumado a responder na Justiça.
o
j&Cláudio Vinícius Cerdeira e

Tanto

I
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A volte do Renato treinador
i Jogador é convocado para substituir
Cláudio Duarte, que entregou o cargo ; ;t!
RICARDO V1LLELÀ

; A ocasião exigiu e até oausentó presidente do Fluminense, Gil
Carneiro de Mendonça, deu ás
caras ontem no gramado das Larànjeiras. Menos de uma semana
depois da briga entre Renato
Gaúcho e a diretoria do clube, o
craque foi anunciado como o no'¦
vif. treinador do Fluminense. A
partir do jogo de domingo contra
o Atlético Paranaense, nas Laranjeiras, Renato estará desempenhando um papel cada vez mais
comum em sua passagem pelo
Fluminense: o de salvador da pá"Nesta
reta final, nào estatíia.
mos precisando de nenhuma tática mirabolante nem de treinos
técnicos. Precisamos é de união e
Renato é hoje a única pessoa que
une o elenco, a torcida e a diretoria", reconhece o vice-presidente
dç futebol/Fernando Milman.
Como o recém-operado Renato
ainda não consegue pôr o.pé no
chão, o assistente técnico Altair
dirige o time amanhã contra o
Grêmio, no Estádio Olímpico.
A reconciliação entre a diretoria e o craque do Fluminense veio
em boa hora. A passagem de
Cláudio Duarte pelas Laranjeiras
foi um desastre. Em menos de
dois meses Cláudio perdeu cinco
jogos, empatou dois e perdeu três.
A gota d'água foi a briga.com o
preparador físico Carlos Alberto
Lanceta, que reclamava mais tempo para treinos físicos com os jogadores. Cláudio Duarte não
atendeu, o time cansou no segundo tempo da derrota por 2 a O
para ò Paraná e o treinador entre-

mesmo jogar
no Maracanã

mg-"ti'!',-. ,Â,SKlÍ«i^W^tlM/*--'-^'A^?^',',vA

presidente.
Tanta confusão confundiu até
os próprios jogadores. Mesmo depois da entrevista que seria com
Wilton Xavier mas foi com Renato Gaúcho, boa parte do elenco
ainda não sabia das novas fun"Acho
ções de Renato.
que Renato não deveria aceitar se fosse
convidado a treinar o time. Ele
tem que repousar para se recuperar o joelho. Nào pode sofrer este
stress", disse o goleiro Léo, minutos depois da entrevista de Rena-'
to.
Confusões a parte, Renato está
convencido de ser a melhor alter"A
solução
nativa para o tricolor.
tinha que ser caseira mesmo e ninguém conhece o clube como eu.
Domingo contra o Atlético tenho
certeza que,o Fluminense estará
unido do presidente ao'roupeiro.
E a torcida junto", convocou, o
craque, ainda de muletas, ontem
nas Laranjeiras.
; .

gouocaígo.
Com os desentendimentos com
Renato frescos na memória, àdiretoria do Fluminense não pensou
nò craque em um primeiro mo"Eu
não teria coragem de
mento.
chamá-lo", reconhece Milman.
Tanta hesitação acabou dando
em confusão. O técnico dos junio-

Alvarenga

Vasco vai

res dò, Fluminense, Wilton Xa-;
vier, foi trazido de Xerém para
uma reunião nas Laranjeiras. Xavier acertaria como novo treinador do time no início da tarde e
depois daria uma entrevista coletiva como o novo técnico do FIu.
O que os diretores do Flúminense não imapfcwíjm é que o
presidente Gil Carneiro de.Meiv-"
donça e o próprio Renato estavam planejando algo diferente.
"Quando
telefonei para o Renato,
ele estava se oferecendo para dirigir o time numa outra linha com o
Pedro Bhering. Tivemos a mesma
idéia na mesma hora", conta o

.

luto
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Com 24 pontos ganhos em 18
partidas (ocupa a t^-colocáçãò), o
tinte de São Januário precisa vencer
ò Santos se quiser pensar ainda em
ser o único time do Rio na próxima
^^m^ÊSmam^m^mmHmm^m^m^mmÊtâWí.' yBMí*w8«&B«alw3a^

fase do campeonato. A partida
contra o Independiente de Santa
Fé, dá Colômbia, pela Copa Conmebol, acontecerá no próximo dia
13 e o time terá, antes, dois confrontos (Santos e Atlético Mineiro)
com os quais terá que se preocupar
muito. O Santos está entre os times

mM^SImV

mSm^m\mm\\

mmm%i^^^-'^^'^^^mmm

mmW

pontos em 18 jogos realizados.
; Dècfaio — O treinador Antfc.
nio Lopes decidira amanhã o time

Renato não pretende jogar
uma pá de cal sobre o abandono a
que foi submetido pela diretoria
tricolor, durante sua operação da
"Guardo
mágoa
semana passada.
sim, mas agora não é hora de
pensar nisso", di*
Bahia — Não foi só o Fluminense que trocou de técnico. Procopio Cardoso assumiu o time dò
Bahia no lugar de Fito Neves.

ojue irá enfrentar o Santos. De início, apenas a certeza de que Raníeílij còm três go|s marcados nos últimos dois jogos (dois contra o índependiente de Santa Fé e outro contra o Botafogo), praticamente
ganhou um lugar na equipe: A dúvida fica sobre quem vai sair para a
entrada dó armador O lateral-»querdo júnior Felipe teve boa atuação e deverá ser mantido no tinje

'.
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...Fluminense 2 x 11nternacional

Laranjeiras.
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Continuar
o que está
dando certo
Candidato da situação, indicadò pelo presidente Carlos Augusto Montenegro, José Luís Rolim,
economista, 57 anos, está certo de
que vencerá a eleição para presidente do Botafogo do triênio 97/
99, amanhã. Rolim quer lançar o
clube na modernidade e continuar
ó trabalho de Montenegro, que na
sua opinião devolveu ao clube a
dignidade e ao torcedor o orgulho
de ser alvinegro.
1—Por que tinta certeza aa vitória?
R — Porque não acredito que
uma administração tão bem-sucedida possa ser contestada pelo associado do Botafogo.
2 - O senhor disse que há w
Botafogo antes e outro depois de
Montenegro. Por quê?
R — O Montenegro vai passar
•para a história como o maior
pre.¦¦..

.
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sidente do Botafogo. Em apenas
três anos devolveu o clube ao seu
endereço histórico, diminuiu uma
dívida de R$ 4,5 milhões para R$
2 milhões e montou um time forte ¦
a ponto de conquistar o inédito
título de campeão brasileiro e capaz de recuperar o prestígio do
Botafogo internacionalmente.
3—E as criticas de qaeMoateM*
gro desmontou o time campeio?
R—Ele não tinha alternativa. Só
se consegue amortizar o prejuízo
com a venda de jogadores. Só
acho que ele errou, e o próprio
Montenegro já fez sua mea-culpa,
em não manter o Donizete pelo
menos até o meio deste ano.
4—O que pretende fazer para não
vender jogadores?
R—A união dos quatro grandes
clubes na Liga é o primeiro passo.
Vamos valorizar o espetáculo,
melhorar a parceria com TVs e
patrocinadores.
5 — O senhor acha correto um
presidente de dube invadir campo?
R — Não, mas no episódio de
domingo o Montenegro reagiu ao
ver a espoliação da qual o Botafogo era vítima. (L.A.N.)
,.ti
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Bebeto pronto para viajar
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titular, pois o titular Cássio permanece de fora, devido a tuna suspensâo imposta pelo Tribunal Especial
dá CBF.

i,......Sport6x0Flumlnen8e
.-.-.
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.Cruzeiro 2 x O Fluminense

.11/9 .......Mineirão
"14/9 Ilha
do Retiro...

ti

que estão ameaçados pelo rebaixar
mento (ocupa o 20* lugar, com |8,
pontos em 18 partidas) e o Atlético
Mineiro cumpre excelente campar
nha, já que está em 5o lugar, com 32

Renato treinador
''8/9.....

Ainda sonhando com a classificação para as quartas-de-final do
Campeonato Brasileiro, os dirigentes do Vasco resolveram ignorar os
seguidos prejuízos financeiros. Assim, o time enfrentará o Santos, na.
próxima quinta-feira, no Maracanã. O supervisor Isaías Tinoco garante que nào há nenhum problema
"Preferimos
nessa decisão.
jogarno
Maracanã. É só isso. Quanto a possrvéis prejuízos, todo6 os clubes do
Rio vêm enfrentando esse dilema©
conosco não é diferente", declarou.
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José Luís Rolim é candidato da situação à presidência do alvinegro

" . Còm umá pancada no joelho,
que pode tirá-lo da partida de ama"dhflí
Sevílla chega para
contra o Sport Rieçifé, no Má; raiánã, Bebeto pode ter feito do<»pw;sèixi!)àssfe!
mingo, contra o Palmeiras, sua últimá parida com a camisa rubro-neLjjiz.Ai^ysrióNUNiiS'A ,>,., .^
, poridò fim à frustrada volta à
alta apenas marcar ò embar-.
S" vea ^ ttão durou três meses. O
F! que para Sevilha. O presidente atacante e sua mulher Denise decido Sevílla, José Maria González,

Para a passagem de Bebeto ser
marcada, segundo Pedro Avaad,
falta também acertar dois detalhes
que ele considera facilmente contornáveis! Bebeto fez uma contra— oclube.éspaprosta ao Sevillà
nhol tinha oferecido ao atacante
USS 5 milhões por dois anos e meio
de contrato —, e deverá ser atendi-

...
essa nova mudança acarretará nào
...
Bebeto assumiu com o grupo que
(mais.o passe de.Moacir), traz na
^^0^-os filhos do casal, por
a trazê-lo para o Flamengo.
ajudou
bagagem tinia camisa vermelha e
"Acredito
exemplo, foram alfabetizados em
qúé isso também será rebranca do seu time para Bebeto
espanhol e serão rematriculados
disse
sólvido",
Avaad.
vestir e o propósito de inscrévê-Ió"Os
1whM~escoifhde-&vilha.
garoRomário — O atacante, que
imediatamente no Campeonato Estos perderam apenas um mês e i não jogou contra o Palmeiras, volpanhol, onde o clube faz péssima
tou a sentir o problema na coxa e
campanha, ocupando as últimas meio de aula, já que o ano letivo
—
se
Espanha
inicia
nma
em
setemnão deve enfrentar também o
é o 17°
colocações na tabela
Sport. Júnior Baiano pode ser barcolocado, com apenas 11 pontos bro", contou o procurador de Berado pelo técnico Joel Santna.
Pedro
Avaad.
beto;
advoeado
ganhos.
p
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Jato úm tinta
mElgin Canon BJC 210
Velocidade: 248 cps (caracteres por segundo).
Resolução para impressão
monocromítka: 720X360
ppp (pontos por polegada
quanto maiores os pontos, melhor a resolução)
colorida: 360X360 ppp
Preço: R$ 380
Tamanho do papel: A4
Diferencial: imprime com qualidade laser, inclusive em gráficos. Cartucho monocromático
opcional da BJC 210 - cerca de

a*
SP?1
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R$35.
mElgin Canon BJC-4100
Velocidade: 496 cps
Resolução: 720X260 ppp
Preço: R$515
Tamanho de papel: A4
Diferencial: Permite a impressão simultânea mono e color,
através de um conjunto de cartuchos preto/color, que acompanha a impressora. Indicada
para quem precisa imprimir em
preto com alta resolução. O
cartucho monocromático opcir>

Mercado de impressoras apresenta
modelos de qualidade a baixo custo
deste tipo de impressora, no entanto, é permanecer num nicho de mercado cada vez mais restrito.

LETÍCIA COIMBRA

está, no momento, a procura de ,
uma impressora, tem, com certeza
muitas dúvidas. Laser, matricial, tér-

Ainda pouco difundidas no Brasil, as impressoras térmicas (algumas são chamadas jato de cera) usam papel especial e têm excelente qualida-

micas, jato de tinta, qual a mais adeè1
quada? Isto sem falar nas maças
modelos disponíveis no mercado.
Quem
Mas quem busca uma impressora nova encontra
ao menos uma certeza: os preços estão baixando.
A popularização dos recursos de impressão
e o que se consgráfica é uma tendência mundial,
tata é que os equipamentos feitos para o mercado
doméstico e de pequenos escritórios estão cada
vez mais sofisticados, e mais baratos. Há modelos
menos de um ano, coque baixaram até 30% em
mo a Canon BJC 4100, lançada em dezembro
A •
custa R$ 515.
passado a R$ 720, que hoje
O fundamental é saber escolher e o primeiro
tipo de equipapasso neste sentido é definir que
mento você vai realmente precisar. Apesar do
boom das impressoras a jato de tinta, que hoje remercado, há espaço
presentamde 80% a 85% do
para outras tecnologias.
Às impressoras a laser, por exemplo, destinamse a aplicações que exijam impressão de alta qualidade com fidelidade de cores. São mais indicadas para médias e grandes empresas. Além de
mais caras, consomem muito toner (tinta usada
nas impressões), o que também custa caro. As tradicionais matriciais, ou impressoras de impacto,
como sugere o nome são muito barulhentas e as
impressões são de baixa resolução. Contudo, ainda são a melhor opção para o comércio, atividades que utilizem papel carbono, ou documentos
em várias vias - como notas fiscais. A tendência

de de impressão. As cores são vibrantes e resistentes à água, apresentando uma impressão com

nal custa R$ 50.
mElgin Canon BJC 610
Velocidade: 240 cps
Resolução: 720 X 720 ppp, em

revistas. Mas por
qualidade parecida com a das
serem caras, estão praticamente restritas aos profissionais de artes gráficas, fotografia e agências
de publicidade.
A grande vedete do mercado é mesmo a jato de
tinta. Nela, grandes empresas como a Canon (comercializada pela Elgin), a Epson e a Hewlett
Packard (HP) estão investindo todas as fichas, de
olho no atraente filão do mercado doméstico e de
entre
pequenos escritórios. A forte competição
fa-,
dos
estes gigantes têm sido apontada como um
toresque vem derrubando o preço das impressoras.

:.::".'''¦'"/'¦.

Entre as jato de tinta com qualidade fotográfica, se destaca a nova geração da família Epson
Stylus que. inclui modelos com. 720 pontos por
polegadas (ppp) em papel comum. Usando papéis
de maior gramatura ou o glossy jtaper (um tipo de
melhores.
papel brilhoso), os resultados sãp,airida
Já na linha profissional, mas ainda dentro do
mercado Sono; a Stylus Pro XL reproduz até
mesmo em formato tablóide (A3), com qualidade
fotográfica e pode ser conectada em plataformas
PC ou Macintosh. Custa cerca de R$ 3.600, mas
é um bom investimento para quem pensa em ganhar dinheiro em casa com editoração gráfica.
Através de financeiras, algumas lojas parcelam o
Mas, pense
pagamento em até 18 prestações.
bem, os juros são de 6,5%, em média.

cor
Preço: R$829
Tamanho do papel: A4
Diferencial: Indicada para
usuários que precisam de grande volume de impressão e para
pequenas empresas de estamparias, pois possibilita a reprodução de figuras e fotografias em
tecidos, através da utilização de
papel transfer.
mElgin Canon BJC-70
Velocidade: 346 cps
Resolução: 720X360 ppp
Preço: R$660
Tamanho do papel: A 4
Diferencial: portátil colorida
para pessoas que viajam com
freqüência. Possui um adaptador/carregador de bateria para
facilitar a operação
mHP Deskjet 400
Velocidade: 3 ppm (3 páginas
por minuto)
Resolução: 600X300 ppp em
preto ou 300 ppp em cor
Preço: R$ 429 com kit color
Tamanho do papel: A4, carta
e papéis especiais
Diferencial: Melhor custo em
impressora a jato de tinta
colorida

na hora da compra
Na página 2, o colunista Abel Alves dá todas as dicas para fazer a escolha certa

0 usuário AlterNex tem muito mais do que acesso à internet.
ími
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ECOLOGIA
DIREITOS HUMANOS
POLÍTICAINTERNACIONaT
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I AlterNex • Interligando para um futuro melhor

EMUITOMAIS...

NtorM*
, tem acesso exclusivo ao maior acervo de
informações para a sociedade civil no Brasil.

Provedor Internet
Localizado no Teleporto - RJ
Ponto de acesso no RJ e SP
Suporte de alto nível
Contas internacionais de viagem
Soluções para redes locais
PPP on demand
Home Page gratuita
e muito mais...

- Av. Presidente Vargas 3131 - sala 406 -Centro - RJ - CEP 020210-030
Sistema AlterNex/IBASE - Centro Empresarial Cidade Nova
- http://www.alternex.com.br - e-mail:suporte@alternex.com.br
Tel: (021) 515-0500 - FAX: (021) 515-0505
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Os cuidados na escolha
É claro que Ò consumidor nJo deo preço. E im\ ve olhar apenas para
tais como,
detalhes,
i portante saber
'quais os tipos e tamanhos de papel
'que
a impressora aceita. Muitas ve',
zes, você pode conseguir um resultai do melhor de impressão apenas altea
> rando o tipo de
papel: quanto maior
o
resultaí
melhor
do
papel,
gramatura
ido. O glossy paperinm papel que
5 valoriza a ar^sentaçâo de trabalhos,

Perfeccionista, o fotógrafo Milton
Montenegro, 42, usa uma Epson Stylus Color II, ligada a um Pentium Pro
200MHz, só para provas de seu tra"Serve
o resultabalho.
para mostrar
do ao diretor de publicidade. E lentinha mas tem qualidade suficiente",
diz. Nestas ocasiões, imprime em
Mas sua formação de
glossy paper.
com
fotógrafo faz
que prefira sempre
em cromo,
trabalhos
seus
apresentar

I
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A Epson Stylus 500 imprime com qualidade fotográfica

_______*

atualmen-

escrevendo

a

Salsa

e

novela

'

_m de Globo, está sa-

! em pesadelo, defi\ na se você tem ne-

tisfeito com o rendimento da sua

; cessidade de portabilidade, qual será
;
máxi!o
'.mo tamanho
do papel que
'
será utilizado, qual
¦; a média mensal de

HP Laser II Plus,
ligada a um PC

'¦'¦¦
_¦&—

__

lhas de papel comum
uEpson Stylus Color 500

Br8*'^SÍ»Í,_|

tinta de baixo custo
Stylus Pro, da Epson, é uma jato de
Drvuhjtçâo

¦''

r»?*_F
W_W_W-

___r___fi^H____r «_¦_
HtaXyfSHH^^A

'prime em
grandes quantidades.
•* •
Impressora a jato de tinta líquida
o
ideal
de
impressora
É o tipo
para
."mercado doméstico. Nela, pequenas
-ígotas
de tinta são lançadas ao papel
"•para
formar a imagem ou o texto. Pa-ra obter melhores resultados podem
real<*er usados
papéis especiais que
-cam
imagem.
da
as cores
'"
Impressora a tinta sólida Tecno-

^^|

¦Procure comprar impressoras coloridas que possuam o cartucho
do cartucho copreto independente
lorido, ou seja, que ambos possam
trabalhar juntos. Algumas impresspras .(mais, baratas) podem- imprimir com um cartucho colorido ou
com um cartucho preto. Os dois

^^^"S

não podem trabalhar juntos. Resultado: quando você estiver trabalhando com o cartucho colorido, o
com um verdepreto vai parecer
musgo.
¦Se você imprime muito em cor,

mWÊÍle^B

Rf^

impressoras com
procure comprar
cartuchos independentes para cada
cor. No mercado, a maioria das im-

-.:'

impressoras a lasers
X^SS^daXènK é uma boa opção em
impressão produz cores vibrantes em
Seu preço,
qualquer tipo de papel.
ao da impressão a
superior
é
porém,
jato de tinta líquida.
Impressora por transferência térmica de cera - Semelhante à jato de
tinta sólida, a tecnologia de impressão por transferência térmica de cera
é velha conhecida. Foi um dos primeiros tipos de impressão colorida

>-logia usada em algumas impressoras
em que a tinta, originalmente no esta'do
sólido, é transformada em peque•nas
e que nogotas no estado líquido
--vãmente voltam ao estado sólido as°áim
Este tipo de
que tocam o papel.

do mercado. Usa pequenos bastões
de cera, que são derretidos em cima
do papel produzindo a impressão.
- E a
Impressora dye-sublimation
còm
imagens
tecnologia que produz
à reprodução
semelhante
qualidade

,*,

y^%?s^___v

\2v

:'

¦

_________
________%

IMPRESSÕES DO MB..y;.z,^'M.

atualmente.
^_W-''________

jr*

sT^^iv

em tecido são nova tendência do setor
que imprimem

sumo das tecnologias mais utilizadas

'>T^P

Mm*

Velocidade: 3 ppm
Resolução: 720X720 ppp

.
«

Preço: R$870 (Pro) eR$ 3.600 J
(ProXL)
.
Tamanho do papel: a Stylus Proí
vai até A4, enquanto a XL aceita'

de impresgindo novas tecnologias
A seimpressoras.
de
são no mercado
um
apresentaremos
pequeno reguir,

- uma
Impressora a laser (color)
ainda
é
impressora a laser colorida
.'privilégio de poucos, devido ao seu
^alto custo. Sua qualidade porém é in'"discutível,
aproximando-se da dye'
sitblimation. Indicada para quem im-

Merendai: inclui Corel Draw 4.0.
Transfere estampas para tecidos,,
com uso de papel termo transfer,
Epson
<
_Epson Stylus Pm e Stylus Pm X(.

A tecnologia faz a diferença
(_!____

;
,
.

Pitço:R$600
Tamanho do papel: até A4

¦
de
possuir
mm
sar
™^^B___nR*
uma Capoderosas
também
máquinas
de
Montenegro
e
precisam
i qualidade fotográ-; Martelo Tas
non BJC 610, o
,| fica. Compare a
autor da novela
economia
só usa agora a
; rapidez,
sete,
das
praticamente,
fotolito.
ou
ao invés de papel
: e tempo de vida útil do equipamento.
suaHP.
Neste caso, Montenegro usa os
i
Em caso de dúvida entre dois moo
Pro
como
'
laboratórios
de
serviços
delos de marcas diferentes, peça para
Color, de São Paulo. O fotógrafo
lSERVIÇ03_d_fe
um teste de impressão na loja.
fazer
j
tem, ainda, uma matricial, a primeira
ler
f E se você for do tipo que agüenta
impressora que comprou, há 15 anos.
) manual, vá em frente. Na hora de insHP - Léo Informática 262-0285
"Estou
o meu futuro
•! talar, cuidado: ao conectar o cabo da
guardando para
Epson - Léo Informática 262-0285
'i
museu", brinca.
impressora ao microcomputador, toXerox-0800-154444
Mas nem tudo são flores para os
devem estar
Elgln Canon-0800-126999
\ dos os equipamentos
usuários de impressoras. O videoma', desligados. Caso contrário, a placa
Brotber- (011)223-2211
ker Marcelo Tas, 36, revela que sua
• da impressora
pode ser danificada.

'•
'••' '•-•'•-

\
t

Velocidade: 4 ppm
Reaotoçio: 720X720 ppp

rapidez e qualidade. Por isso, ape-

Já faz algum tempo que os usuá; rios deixaram de lado as impressoras
( matriciais e decidiram optar por im'i
com maiores recursos, co'.' pressoras
mo as impressoras laser, jato de tinta,
'
etc. Além desses dois tipos; vêm sar-

.
Resolução: pouco maior que 360>

(glossy e coated) e transparências^
¦
Sua bandeja acomoda até 100 fo-

Fapara imprimir,
labella precisa de

.

\

atéA4
'.
Diferencial: aceita papéis especiajs

IBM. Com muito
volume de texto

: cópias a serem im>
e se você
' pressas
necessidade
tem
Ide imprimir com

Epson Stylus IIS
Velocidade: 2,5 ppm

PPP
i
Preço: R$369,90
Tamanho do papel: de etiquetas i

Merengue, da Re-

_J_\

Velocidade: 6,5 ppm
Rtsduçio: 600 X 600 ppp em pn},
to ou 600X300 em cor
__•_» do papel: A4, carta e J
,
papéis especiais
Merendai: excelente custo/bene.
'
fício em ambientes Windows

colorida Stylewritter 2500 da ApJá o ator c escritòr Miguel Fa-

contímp
péis especiais e formulário
Diferencial: impressora a jato de i
tinta que utiliza formulário conti*
j
nuo
mHP Deskjet 820

Preço: R$799

-:

_WÊÊB&a&W'>É0:

pie, a jato de tinta.

l

Rcutoçio: 600 X 600 ppp em pr{,
to ou 600 X 300 ppp em cor
<
Preço: R$599
Tamanho do papH:A4, carta, pa-»,

iJúJ

:-Z

»v?èâ___B^__i^^

é que Tas não depende muito dela,
com imapois trabalha basicamente
teu Power Mac
do
vídeo
no
gem
7100.0 seu sonho de consumo é a

té

H.

'''

mHP Deskjet 680
Velocidade: 5 ppm

M^fr<^^_ã____„»_^^>^K^^ MS-*

nhuma razão aparente. Estou tentando compreendê-la", diz* A sorte

labella,

«I\J

I OPÇÕES TJ15Í

^___

Pi___________Í

impressora, uma HP 320 inkjet, vive
"As
um momento de inferno astral.
vezes funciona, outros não, sem ne-

as
| mas nem todas
.impressoras traba' lham com ele.
•
Para não trans. formar a impresso< ra de seus sonhos

®?*r-í*

'

fep_H_»r':',^>"'

as prioridades
Autos de fazer a compra, defina
'

¦

fotográfica. Na impressão por dye-sublimation, um filme plástico contém
as cores magenta, ciano, amarelo e
uma cabepreto; Este filme passa por
milhacom
térmica
impressão
ça de
res de elementos e que vaporiza peformando a imagem
quenos pontos
na superfície do papel. É necessário o
uso de papéis especiais, mas o resultado compensa. Aqui no Brasil, a imencontrada, além das
pressora mais
matriciais e da laser, é a jato de tinta
líquida. Com existem vários modeai-

los, é interessante observarmos
antes de comprarmos
guns detalhes
uma impressora destas.

trabalha com
pressoras coloridas
um cartucho tricolor (com as três
cores) e outro preto. Assim, quando
uma cor do cartucho tricolor acaba,
as figuras coloridas assumem cores
distorcidas. Existem algumas porém, que trabalham com quatro
cartuchos independentes: um para
magenta, um para ciano, um para
amarelo e um para preto (normalmente são mais caras)
¦Em determinadas impressoras, o
cartucho, de tinta é independente da
cabeça de impressão. Em outras, o
cartucho de tinta e a cabeça de imo
pressão são integrados. Nestas

cartucho tende a ser mais caro que
nas outras, porém a cada troca de
cartucho há uma renovação da cabeca de impressão. Nas impressoras com cabeça independente (fixa)
renova-se apenas a tinta. Temos
nestas impressoras
que lembrar que
a cabeça tem uma vida útil pré-determinada e deverá ser trocada no
futuro. Essa troca é normalmente
dispendiosa e, dependendo do preescolher imço, talvez valha a pena
cabeça e cartucho
com
pressoras
integrados. É uma questão de fazer
as contas.
¦Verifique se sua impressora vem
acompanhada dos drivers mais recentes para o sistema operacional
utilizando. Verifique você estiver
se ela necessita de caque também
bo de impressão especial (algumas
impressoras atuais precisam de cabidirecionais, chamados biCentronics) que melhoram a comunicação entre impressora e micro.
¦Antes de comprar, procure em lo-

bos

A3
Diferencial: ambas têm qualidade
fotográfica e podem ser coiiectadás
aPCouMac
J
wBmtherHL730
i
Velocidade: 6 ppm
<
',
Resolução: 600X600 ppp
,
Preço: R$689
Tamanho do papd: etiquetas a A4
Diferencial: possui bandeja para'
até 200 folhas, imprime em pequt}¦

nos espaços e é compatível com
Dos e Windows

\

aDocuprint 4504 da Xerox
Velocidade: 4 ppm

i

•
Resolução: 300 X 300ppp^pb)J

Preço: R$938
-Tamanho do
papd: até A4
silêncios*,
compacta,
Diferencial:
imprime boletos de cobrança, nofys
fiscais, mala-direta, código de barras, gráficos, manual em português
e suporte hot-line. Garantia de tr|s
anos
mHP LaserJet 51

•

Velocidade: 4 ppm
Resolução: 600 ppp

1

Preço: R$ 1.005
Tamanho do papd: aceita diversos tamanhos
Diferencial: baixo custo para aplia
caçoes monousuário. Um toner,
é suficiente para
que custa R$ 120,
imprimir quatro mil páginas

Matricial

os cartuchos pajas de suprimentos
Se for didesejada.
ra a impressora

_ElginEE324
Vdoddade: 280 cps (caracteres.

fícil achar, pode ser interessante esmais, para ver se o
perar um pouco
modelo vai emplacar aqui no Brasil.

r,
por segundo)
;
Tecnologia: Samsung

¦Exija a nota fiscal e a garantia do

Colunas: 36

fabricante.

Agulhas: 24
r.

Preço: R$299

«.
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Eventos em Natal

Planetário na Rede

novidaQuem está à procura de
des em computadores pode dar um
Rio Grande do Norpulinho a Natal,
te, e visitar a Sucesu/96, a mais

Hoje, terça e quarta-feira da próxima semana, figuras como o sociólogo
Betinho, e a escritora e cinéfila Andréa

importante feira de informática do
Nordeste. O evento, que começou
ontem, vai até o dia 9 de novembro.
Paralelamente

acontecem o XXIX

Congresso Nacional e a XVI Feira
Internacional de Informática e Telecomunicações,

no Centro de Con-

venções de Natal.

Inimigos em rede
Se você é um caçador de monstros
virtuais não fique fora do Primeiro
Campeonato de Jogos Via Internet, promovido pela Unisys. O palco do combate será o game Qttake. A duração média
é de 30 minutos para cada etapa, com
oito jogadores conectados por vez. A
inscrição pode ser feita no endereço:

França Martins, estarão dizendo o que
Trata-se do Virpensam sobre política.
tual Politik-Estados Alterados da Polilica. Uma nova série de debates promovida pelo Planetário. Os intemautas
através
poderão fazer suas perguntas
canal
do irc.rdc.puc-rio
planeta-rio.
Mais informações: http://www.pucrio.br/planetario.

Antivírus paira a
Proteger os micros dos vírus transmitidos através da Internet e dos arquivos
anexados às mensagens de correios eleirônicos. Este é o objetivo da Tremi ao
lançar uma nova linha de antivírus. A
seguinte:
a
é
choque
de
tropa
LDVP/SenerPivtect, PC-cillin 95 Cor-

http://www.netbyte.com.br, até o final

VmtsWall e Scan
porativo, InterScan
Informações
caMail.
pelo (011)
for

de novembro.

282-8000.

Bilhetagem eletrônica
de bilhetaGoiânia está lançando o primeiro sistema
um sisem
consiste
O
S/f/fe
País.
gem eletrônica no
bilhetes
de
utilização
da
além
tema híbrido que integra,
rnagnéticos, a aplicação de smartcards contactless (cardo Sindicatoes inteligentes sem^contato). O presidente
Urbano de
to tos Enipresas de Transportes Coletivo
Pinheiro,
Passageiros de Goiânia- Setransp, EOmundo
d_<nje o projeto
eletrônica. Os bilhetes magnéticospos de bilhetagem
de duas e dez viagens, integrado e
múltiplos
e
unitário
formato
semi-urbano, e os smartcards contactless, com
série de
uma
mais
ter
crédito,
de
de cartão
que poderão
e caraplicações. Como, por exemplo, cartão de ponto
de
antena
e
memória
de
de
chip
tão telefônico. Dotados
até
armazenar
os
cartões
comunicação dé dados,
podem
8 Kbitsdé informações.

Chip compartilhado
sua noEm 97 a Motorola estarará colocando no mercado
software uliEste
Software.
Modens
os
modens,
de
linha
va
ao invés de um
üza a capacidade de processamento da CPU
Bom
para o usuário
chip dedicado para a função de modem.
de preço e espaço.
que fará economia

Ápple aposta no Marketing
Apple
de Marketing
Ernesto Watanabe assume este mês a Diretoria
Ja
de Pjoduto).
casa
da
(Gerente
era
prata
Computer Brasil. Watanabe, que já
Direto com o Mercado,
tem 15 anos de estrada. Já trabalhou como Contato
no Marketing e no Comerno Suporte Técnico, na Gerência de Produtos,
deixa a empresa por
ciai. Ocupa a vaga que era de Marcai Borborema, que
iniciativa prôpria, e sem maiores detalhes.

Por trás do IRC
Os freqüentadores do serviço de
chat da home-page da Uninet (serviço de acesso à Internet da Unisys), decidiram despir a fantasia de
seus nicknames e se conhecer ao vivo e a cores. Promovem na sextafeira, dia 8, seta-feira, o I IRContro
do Bate-Papo Uninet. A idéia é fechar o bar Planeta do Chopp, Rua
28 de Setembro, altura da UERJ,
em Vila Isabel, a partir das 19 horas
e já foram confirmadas presenças
até de freqüentadores que acessam
o chat de São Paulo. Detalhes com
Fábio, tel: 021-533-2620; 220-5767
- c-mail: fcosta@unisys. com.br.

Novo

'Eudora'

Lançada a versão 3.0 Pro do
mais popular programa de correio
eletrômconoBrasil.oEtiriom.
4.8 MB e pode
programa ocupa
ser baixado pela Internet. Permite

..
i
'.
n
>'

receber mensagens em caixas de
correio pré-definidas e tem um »
dispositivo que promete polêmica: *
ferramenta de mala-direta. O prousar negrito e itáli- -1
grama permite
co, além de oferecer opção para
configurar vários servidores. Roda
em Windows 3.11, 95 e custa nos '
EUA USS 89. Informações em 4
http://www.qualcomm.com.

'
'
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Os Oráculos Digitais: Excite (Tutorial, parte 9)
Temos nossas teorias secretas, especulações que vão
e vêm nas nossas cabeças. Se deixamos os pensameno
tos correrem com a missão de buscar respostas para
e serviços que expeque falta nos processos, produtos
estaremos
pertos de fazer
rimentamos no dia-a-dia,
futuro.
de
nossas próprias previsões

?

Num nível muito pouco pretensioso, tive mais uma
de
destas experiências de Júlio Veme a partir da dica
www.
http://
visitar
um leitor, que me sugeriu
Real
tMi.com/. Gostei de imediato. Se você tiver o
deixe
Player
Audio
(ht^i//wwwarettaudioxoiii)7nao
de visitar este conjunto de rádios digitais.
Escolhi a programação de Classic Rock. Tocou Alice in Chains, Metallica e Iron Maiden. A minha vontade é pegar os 1.600 LPs e mais os 400 CDs que tenho,
esdigitalizar tudo e passar a ouvir música usando uma
de busca. Escreveria o nome da
mecanismo
de
pécie
música que quero ouvir e o mecanismo à localizaria.
Escreveria o nome de um conjunto e o mecanismo
listaria todos os discos e músicas que tenho deste conPode ser que estes pensamentos
junto no meu arquivo.
da iminência de uma mudiante
ocorrido
tenham me
de cabelo em pé. Iscoloca
me
endereço,
de
dança
que
so porque não será fácil transportar minha volumosa
de a
coleção de discos (e o que dizer da possibilidade
o
suficientemente
para garantir
Telerj não ser rápida
Muminha mudança de telefones...). Sérgio Charlab?
não!
Oh,
desconectou-se.
e
dou-se

?

A mesma teoria Júlio Veme deve ter sido responsavel pelo surgimento do Excite (http^/wwwxxdte.com/), antes conhecido como Architext. Em setembro
Univerde 1993, seis alunos de graduação da Stanford
sity acharam que alguma coisa poderia ser inventada
identificação de documentos no Web.
para a busca e
Felizmente para eles, tiveram a idéia e sabiam como
executá-la. Hoje, com sede em Mountáin View, Califórnia, o Excite é mais um mecanismo do tipo profissiobolsa
nal, com empresa (Excite Inc.) de ações em
agora, executivos angustiados
e,
XCTT)
(NASDAQ:
com o sobe e desce do valor do papel. O Excite anuncia até em TV nos EUA; curiosamente, para buscar
e não visitantes.
anunciantes
para sua home-page,
'
o Excite, e procure
visite
Netscape,
Se você usa o
à esquerda na teDirect,
Excite
do
Search!
pelo Turbo
Ia principal. Faça o download e instale o pequeno software (500 Kb), que se acomoda harmoniosamente junto aos ditectory buttoms do Netscape. Deste jeito, você
vai poder fazer buscas no Excite a qualquer momento,
sem precisar visitar antes a página deste oráculo.

mais de 60 mil sites, Inclusive brasileiros.
Excite adquiriu a dty.net, ótimo diretório de cidades,
na figura central, ao alto da
que você acessa clicando
home-page do Excite.
Em http_//www. exctte.com/i_arigate/ bomíAtml

Testei o Excite com uma busca para tirar mancha de
http-//www.
gordura e a resposta vdo em português,
setaxtmbr/enp-^mpei^dk-Jrt* a sétima

4.1.4, HP-UX 9.05,
quem opera servidor Web (SunOS
5.3, BSDI 2.0 e InSGIHUX
3.2,
Solaris 2.4, BM AK
saem em 1997)
Macintosh
e
Linux
NT
tei Windows

das dez primeiras exibidas na tela.
Embora o Exrite não disponha de busca avançada,
reaje diferentemente aos nomes, desde que você colo-

custo o Excite searching.
pode instalar sem
Exciteseeing Tours, onde você escolhe um tema e é
apresentado a um conjunto de informações dentro do
Web relacionadas à sua escolha.
Funciona como orientação e prevê a inclusão de dicas dos próexisprios usuários. Já
tem mais de 200 tours
com

.disponíveis,

i

boleanas mais complexas.ou substituílos por sinais de
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nários até locais onde
existem softwares dis-
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tenção. Farei isso, portanto, na terça que vem, encerrando a série com um resumo para servir de guia prático de uso dos oráculos. Na verdade, estou em dúvida se

a busca com operaa

boleanos,

busca por conceito
é desativada.

sigo em frente por mais umas três ou quatro semanas,
importantes que não abordei.
pois ainda há assuntos
indicando se devo ou
mensagens
receber
Agradeceria

?
Fiquei

agrada-

velmente

surpreso
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Esta foi a nona parte da série sobre os mecanismos
de busca e indexadores da Internet Faltou espaço para
falar de outros sistemas brasileiros, como era minha in-

grudados às palavras. Quando se usa
dores

•"•'i-Ofr-/- $jtófc|áM*jj

dos endereços nas ruas, serviços, etc. Um espetáculo!"

mais (+)e menos (-),
que devem aparecer

kg
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Referências que vão
desde mapas e dicio-

.

consideradas.

parênteses para
agrupar expressões

=*=«=—a

resse para o usuário.
Experimente o News

?

dereços e telefones. A maior surpresa foi que, logo
após, eu liguei e eles atenderam. Emocionante! Foi surdo Lycos, visto que os endereços
preendentè o poder
nenhuma metrópole e sim de
que achei não foram de
ddades pequenas (Lakewood e Boulder) próximas a
Denver (Colorado). O Lycos me deu todas as dicas e informações sobre as cidades. Mapas com localização

de

__. Santo»

mente a identificar as
notícias de maior inte-

¦

andnot aponta palavras que não devem
Podem-se usar sinais

de centenas de fontes,
que aprende continua-

não me estender com o tema dos Oráculos Digitais.
Enquanto isso, histórias verdadeiras, instrutivas ou
de mecanismos de busca são
pitorescas, sobre o uso
ser
enviadas para meu endereço
bem-vindas e devem
usual, charlab@axxtpc.org. Dominar o uso das técni-

com a repercussão da charada criada por Paulo César
Bouhid (pcbouhid@nutecnetcom.br) e publicada

A PC World (USA) de setembro deu ao Excite a melhor classificação diante de comparações com AltaVista, Infoseek. HotBot, Lycos, Magellan, Open Text, e

aqui na semana passada. Várias dezenas de leitores se
habilitaram a destrinchar o problema. A resposta única
é: Paulo tem 49 anos, Hélio 34 e Sandra 23. Quem quiser saber como se chega à solução pode enviar mensa-

WebCrawler. São cerca de 50 milhões de URLs (que o
Excite diz serem contadas de maneira diferente e mais
rigorosa do que os 50 milhões anunciados também por
alguns dos demais mecanismos). Dos 50 milhões, o Excite identifica o grupo de cerca de 5 milhões que mudam semanalmente, e está sempre reclassificando-as.

gem ao própriõPaulo.
Os cinco primeiros a acertarem a charada foram Luis
Melo (Luk-Me.o_pittJM_r.com), Hugo Kaulino Pereira (hugo@B_ur_iwo_U)r), Inez (pedroc@>a. ape
org), íris Novello (li_@_sxom.br) e alguém que se

As outras são atualizadas em prazos de algumas semanas.

. cas de busca nestes oráculos digitais é a melhor estratégia para quem quiser sentir-se à vontade com a Internet. Se você está gostando da série, avise aos seus amié aqui. Quem perdeu aigos da Internet que o encontro
o que falta envianguma parte deste tutorial pode pedir
d_ar_ab@charlab.com.br.
do e-mail para
charlab@ax.apc.org

identificou apenas como (jcband-ibnuiet).
. E a duiraida, uma vez publicada, mexeu comigo, com

A busca do Excite não só vai atrás de ocorrências
ida,sei

Maia

Calasans

Jorge

dos nos EUA. Assim, após clicar People fínd e digitar
os três nomes que procurava, o Lycos respondeu em
menos de 10 segundos, apresentando os respectivos en-

ser

excelente sistema eustomizado de notícias

médico

pelo menos uma das
palavras apareça; e o

te-

mas bem interessantes.
O Excite Live! é um

poníveis.

O

leitor

(cadri@fl»UKt) tem uma história interessante:
"Após
ler seu artigo sobre o Lycos crid novas esperanças de achar alguns amigos há muito tempo perdi-

;v'-_~ff,''íff»H.r7f_fJ*g

-

?

e

é possível usar os operadores
que maiúsculas. Também
boleanos and, or, eandnot. Oand serve para juntar palavras que devem aparecer no resultado; o or trabalha
como opção, onde

'rri-íiiiisT
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esos teitorcse também com os Bouhid. Veja o que me
"É
da
o
tamanho
dizer
lhe
desnecessário
creveu Paulo:
a
também
e
coluna,
ler
a
ao
ponta
do
meu
emoção
pai
de orgulho dos meus filhos por verem o nome da familia num jornal e coluna respeitáveis. Algumas pessoas
me perguntam como cheguei até você, se o conheço,
como é que alguém publica alguma coisa de outra pessoa que nem conhece. Elas ainda não foram atingidas
fraternidade que envolve as pessoas
pelo espírito de
Internet."
na
navegam
que
.
O velho professor Bouhid, a propósito, tem 83 anos.

oferecer idéias semelhantes. É a chamada busca por
conceito (Intelligent Concepi Extractton ICE). A partir de um documento resultante da busca, o Excite pode
ser instruído a procurar semelhantes. Neste caso note
suas
de
palaa diferença-, não está procurando a partir
vras-chaves, mas a partir da resposta que você apreciou.

Mas o Excite oferece muito aos visitantes. Eis o que
existe além do sistema de busca, descrito mais adiante:
Excite Reviews, com descrição e classificação de

http://www.charlab.com.br

Sun lança nova família Sintonize o seu dial nas ondas da Internet
de micro para Internet
CARLA ZACCONI
Enviada especial a Nova Iorque. EUA

A sun Microsystems acaba de
declarar guerra aos caros e sofisti. .çados PCs. A empresa, uma das lideres do mercado mundial de infor-matica, com um faturamento anual
..

de USS 7 bilhões, aposta todas as
suas fichas nos simplificados Net-

Os servidores Netra são apresentados em cinco modelos. O mais
elementar, o Netra j4, capaz de sucustaportar entre 20 e 50 clientes,
rá USS 7.695.0 mais complexo, o
Netra J5000, que suporta milhares
de NCs, será vendido por USS 200
mil. A Sun dispõe de um site com
informações

detalhadas

sobre

os

work Computers (NCs), micros que
dispensam o disco rígido, o que ba-

modelos (http:// www. sun. com/

rateia o custo de venda e manuten-

Apostando no conceito de que
menos é mais, os executivos da Sun

netra).

ynu.

De olho no filão aberto por emou não popresas que não querem
12 mil por ano
até
USS
_dem gastar
com a manutenção de cada PC, a
Sun lançou, em Nova Iorque, semana passada, sua linha de NCs Java
r-Station e de servidores Netra. O obda Sun é conquistar uma boa
( jetivo
dos consumidores que hoje
{ parcela
voltam suas atenções - e seus gas|
tos-para a Microsoft e a Intel.
{
Com menos componentes que
|
um micro comum, os NCs têm um
software básico, escrito em línguao funcionagem Java, voltado para
mento em rede. Todo o resto é acessado através de download da Internet ou direto das redes de empresas.
Nos EUA, os NCs da Sun já são
usados, a titulo de teste, por empresas como o First Union Bank, a Kodak, as transportadores Federal Exespecializapress e CSX, e a FTD,
da na entrega internacional de fiores.

Em

dezembro,

os

apontam a economia como princimicros simplifipai vantagem dos
cados. Segundo o diretor de Marketing para Internet, Dennis Tsu, o
custo anual de manutenção de um
PC fica entre USS 8 mil e USS 12
mil.
Potencial-

"Na

linha Java, es-

tes gastos caem para cerca de USS
2,5 mil por ano", defendeu Tsu. A
expectativa da Sun, segundo o gerente de Produtos, Brian Healy, é de

mil micros.
A idéia de um novo paradigma
em informática foi apresentada em
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do. Para quem prefere navegar nas
ondas da rede ao som de uma boa
trilha sonora, já existe uma solução

me Cast(http://www.t_necastcom),
onde existe uma listagem com o reservidores Real
gistro de todos os "A
vantagem é
Audio do mundo.
acessar uma ráé
difícil
no
dial,
que,
dio estrangeira, ou a transmissão é
muito ruim, enquanto na rede se ouve as emissoras com som digital",

mais prática e econômica, as transmissões em tempo-real. Pelo menos
aderiram a
quatro rádios do país já
novidade e a Puc do Rio oferece, a
uma opção no
partir do dia 9, mais
ciberdial brasileiro: o programa Revista Jovem, transmitido pela Rádio

explica a professora de radiojornalismo da Puc, Clarice Abdala. Ela coordena o Revista Jovem, o programa
todos os sábaque a Puc leva ao ar
dos, às 13h, pela Rádio Catedral
na re(106.7), e que agora estará
de(http://www.

puc-rio.br/depto/
comunkacao/rjo vem).
"O
um propróximo passo é criar
conInternet",
a
especial
para
grama
ta o analista Eduardo Poyart, do RDC

Catedral.
Para utilizar o recurso, o internauta precisa ter na máquina o RealAudio Player, disponível na rede para
download de graça, no site da Progressive Network (http://www.rea
budki.com/products/). O software
tem versões para os usuários de Windows 3.1, e para os de Windows 95 e
NT. Mas só funciona com modens a
Para ouvir as
partir de 14.400 bps.
transmissões, basta acessar o site
usando o Netscape ou Explorar. A
vantagem do software é que ele funciona em paralelo ao browser, ou se-

TiR

Nova Iorque como uma arma poderosa para desestabilizar o mercado
Microsoft e
que gravita em torno da
"Nós
vamos mudar as reda Intel.
isgras e deixar que eles lidem com
so", disse o presidente da Sun, Scott
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da Puc, que está auxiliando o projeto.
A Revista Jovem, que tem duração de
30 minutos, já passa a incluir, na es-

jffimmm-9*'*

Página daTimecast mostra as rádios que já estão da rede
num endereja, o usuário pode entrar
o proacionar
rádio,
a
acessar
ço para
rede, sem
viagem
e
seguir
pela
grama
se desconectar da emissora. O Real
Audio PUtyer tem todos os comandos
o som, papara aumentar ou diminuir

tréia na rede, um quadro de cinco minutos dedicado aos micreiros. No

rar e até avançar ou retroceder. É que
mesmo os programas ao vivo são giravados no servidor.

Brasil, as rádio Itatiaia, 98 e Cidade
no eijá estão com sua programação
além

berespaço,

Para descobrir os endereços quentes da rádio em tempo real na rede, o

Manguetronic

da

(http://cyberland.recife.softex.br/
manguetronic).

internauta deve acessar o site da Ti-

Apesar de acreditar no cresci-

mento|

te-americanos.

(IDC), instituto de pesquisas de
mercado, não são tão otimistas. Se-

MqcOS + Internet
FreeHand • lltustrator

PageMaker • QuarkXPresi
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OarisWorks ? Word + Excel

e outros...

Praia do FUnwnmM «oco B8aHtte

CPU Pentium
CPU

Móveis e equipamentos
para escritório em geral

Hoje, existem cerca de 30 miIhões de usuários de PCs. Em 1988,

Linha de Móveis

os PCs terão conquistado cerca de

80 milhões contra 20 milhões

de

NCs, segundo os cálculos do IDC.

Pentium

Mhz $ 59

120 MHz$

175

133 MHz $225
18

Memória

4 MB 72P $

Memória

8 MB 72P $ 38

H

262-4576 / 533-0336
•
•
•
Santo» Dumont f
Avenida General Justo 365 ij, B Cenho BJ Junto oo Aeroporto

Tí

MB

VGATridentl
VGA Trident
CDR 4x4

1 MB

Yamaha

PCI $ 25
EPG PCI $ 28
+

Soft. $

Printers Ink a partir de $

?. 115;

149

74 min $ 8

CDR virgem genérico

US Robotics 28.8 c/ Voice $

Kit CD 8x (em português) $ 237

155
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para Informática

50 milhões de usuários, contra dez

INFOLINK

CPTJS COM GARANTIA
DE 1 ANO SÓ NA ALL WAY
Motherboard P575/200

derando.

1.565. Os preços para o mercado
brasileiro ainda não estão definidos.

• Vox: 238-6770
Modem: 5124262
http://www.inffo.lnlt.com.br

Director • Premiere

maculara

o ano 2000, os PCs continuarão li-

milhões de NCs. No ano 2000, os
PCs deverão representar cerca de

aag^f^

• Curso de Navegação na Internet

FileMaker Pro

gundos os estudos apresentados peIo diretor do IDC, David Card, até

mouse, teclado e monitor de 17 polegadas, será encontrado por USS

Inscreva-se conosco e ganhe:
-Kit de Acesso a Internet
-Direito a 3 dependentes

Photoshop • Palnter

« Nnto.|
Mnnhfl * Tnrrk

205-7023

O

INTERNET & BBS

¦_

McNealy.
mento dos NCs, as previsões do InCorporation
Data
ternational

8MB de RAM, custará USS 742,
nos Estados Unidos. O modelo com
- 8MB
configuração mais arrojada
de memória, teclado, mouse c mo- senitor colorido de 14 polegadas
rá vendido por USS 995.0 mais robusto - com 16 MB de memória,

Reprodução

¦_32HBSS55_3n_______3a_BRMB_M^_B»_^^__^BB____^^__jiLJ
^.V,

um mercado
que os NCs encontrem
de 500
o
mundo,
todo
em
potencial,

primeiros
NCs da Sun, produzidos na Califórnia, serão entregues a clientes norPreço- O Java Station terá três
modelos. O mais simples, com

Gastar preciosos minutos baixando arquivos enormes da Internet para ouvir uns poucos segundos de
música já começa a soar ultrapassa-
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n_aaaH_t__EHi

.

Tudo em informática
8263

N.W.

fones:

(305)

fax:

(305)

64st

Street

470

9779

470

931

1

- Miami.
/
/

470
470

FL j

6206
1736

í.-t-'-:-.;

DO BRASIL

JORNAL

TERÇA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE

INFORMÁTICA

19^

~
f_0mway Ba

fct

Entrevistas

SlPEa^M^ilM
!¦¦¦"' ^B
li™ _BZ^__|__.SPRd_|
Hz HH
H&':
-wi^lB
Mai;.':.:
^^_Bw'
'
"..-'-.
¦
m
mm_r^~m
_• .....
.^_B%
mi-'4
—- ¦—¦''*'. ____________m
¦¦¦.
r?__M
_H
Btv,"
.'¦_''.'¦
_^^l'::l
IíI_hkIH''
1*

r' 'H^-P^^HSn»*^.^'¦SH

I*** .>+*

lilll

O MUNDO PAS MAÇÃS
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A coluna de hoje volta a falar sobre a recente viagem de dois amantes das maçãs coloridas, o Pedro
Dória e o Maurício Sadicoff, ambos sysops e fundadores do BBS Rio-Virtual. Faz pouco menos de dois
meses que anunciei aqui a ida dos dois aos EUA, para uma série de entrevistas agendadas com pessoas
ligadas à alta tecnologia. Com o retorno da dupla,
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mas o desconto vale

todo o

crescimento nas vendas entre 30%

quase isso) os programas de vendas casadas estão em

país.
Além do preço promocional, o
pacote traz, de brinde, um kit da

e 35% com a promoção, que excedeu em 25% nossa expectativa ini-

alta neste fim de ano. Dois gran<fcs fabricantes de computadores

Nutec, que dá direito a 30 horas de
acesso gratuito à Internet. O fabri-

Marketing

cante, que anunciou semana passada dois novos distribuidores, a

Já a Compaq, que não fabrica
impressoras, juntou no seu pacote
as máquinas Elgin Canon. Ao to-

B"

i

|ções
'(ou

estilo

das

promoleve dois e pague um

o

resolveram

descontos

dar

para
<{uem levar em um pacote o microcomputador e uma impressora. A
Épson iniciou há um mês o programa, que no jargão da informatica é chamado à&bundle, e que
çliega agora ao Rio de Janeiro, e a
Gompaq inicia este mês sua cam-

para

da Apple. Gassée está empenhando em desenvolver

Para complementar a coluna, o JB publica aqui
em baixo um aperitivo do que foi uma dessas entre-

um novo sistema operacional, o Be OS, cuja primeira versão operante foi apresentada ao grande públi-

vistas, a do Steve Wozniak, que foi, junto com o parceiro mais famoso Steve Jóbs, um dós fundadores da

co na última Maçworld de Boston, em agosto. Ape-

Compexpress e a Officer, também
fechou um acordo com a Symán-

fabricante,

vir muita coisa sobre a Be. A bem da verdade, já estamos: desde que a Apple resolveu abortar o Co-

le, mas nem por isso menos interessante, e ao contrário do companheiro de ego mais inchado, conti-

pland (um MacOS ainda deverá ver a luz do dia, mas
não será mais aquilo que nós acostumamos a chamar

nua como funcionário da empresa até hoje.
Segundo Pedro e Maurício, a idéia da viagem

de Copland) em troca de upgrades periódicos do
atual System 7.5.X, muita gente já especulou se o

surgiu pela curiosidade em descobrir o que o futuro
está reservando para essa nossa geração, numa época em que as transformações tecnológicas se proçes-

novo MacOS nao poderia ser justamente o BeOS.
Acho difícil (as razões são muito grandes para serem
enumeradas aqui), mas como nada é descartável nes-

rus.

dia,

cional Windows 95, do Smart Sui-

Pentium

133MHz

e

16

de

tec, as linhas Action PC e Action

No segundo bundle, a empresa

pressoras, quem comprar o micro
- um
£ctionPC 8300, modelo 211

Tower saem de fábrica com o gerenciador de fax Winfaz 4.0, o

juntou o Presario 4120 multimídia, Pentium 120 MHz com 16 de

Pentium 100MHz, com 8S0 MB
«je disco rígido, 8MB de RAM,

Ac)}, para gerenciamento de informações e contatos, e o Norton Uti-

RAM com o Compaq Scanner Te-

multimídia,

de

lides, um conjunto de ferramentas

14.400 bps, e a impressora jato de
tinta colorida Stylus Color HS,

para recuperação de dados e discos.

RS

Crescimento- No Rio de Ja-

R$
2-499. Separados,
2.638. O preço final varia conforme os impostos de cada estado,

neiro, as promoções da Epson estão disponíveis na Montemicro
"Nós
registramos um
(5334290).

Smbos

da

Epson,

vai

pagar
custariam

Mark Pôster» professor
titular da Universidade
Califórnia, no
e-ferojB Online
do
• o de novemoro*

está realmente mudando a vida das pessoas, e de que
maneira.

impressora jato de
tinta colorida Canon. Juntos- eus-

te, o pacote de programas da Lotus, e da própria Vacina da Syman-

fax-modem

lução é tarefa dura (mas não ingrata!). Mais do que
tudo, o objetivo era saber se a tecnologia galopante

RAM e. uma

panha em todo o país.
. Na promoção desenvolvida pe-às empresa famosa por suas im-

com

pode ser coisa do passado. Passado recente, mas definitivamente passado, e acompanhar toda essa evo-

Fontenelle.

do, são três promoções, a primeira, com Ò Presario 4126 multimí-

Agora, além do sistema opera-

sam com uma rapidez nunca imaginada. O que é state-of-the-art hoje, isto é, aquilo que encanta nossos olhos e mentes pela inovação e utilidade - falo
das máquinas, dos programas, das redes - amanhã

Edson

tec, fabricante do Norton Antiví-

tam

R$

3.399

(preço

base

pára

estará autografando na Livraria Marcabru (Shopping
da Gávea, loja 206) e recebendo os amigos, conhe-

Segundo Cisler, comunidades

Iorque, porque a necessidade de contato é maior.
Também estiveram com John Plunkett, a cabeça por
detrás da revolucionária programação gráfica da não
menos revolucionária revista Wired - aquela que é a

cidos ou não. Portanto apareçam!

As cartas para O MUNDO DAS MAÇAS elevem
ser endereçadas ao caderno Informática. JORNAL DO BRASIL: Avenida Brasil, SOO, 6° andar,
São Cristóvão, Rio de Janeiro. CEP 20.949-900.
Fax: (021) 580-3349.

Ricardo Serpa

alegria dos oftalmologistas. Plunkett acha que a midia está realmente se renovando, e que hoje, mais do

o conjunto de aplicativos da Mi-

ricaserpa@openlink.com.br

crosoft. O pacote completo custa
•*":R$'2.799. ~N-':.-"-'-^.

Portáteis da

0 obscuro pai da Apple

Toshiba vão

PEDRO R. DORIA E MAURÍCIO SADICOFF

custar menos

Steve Wozniak foi um dos primeiros a montar uma empresa de sucesso
no mercado de computadores pessoais. Junto com Steve Jobs fundou a Appie Computer, que chegou a ter 80% do mercado norte-americano. Hoje,
como todos sabem, a Apple fabrica o Macintosh, a maior opção para quem
não quer uma máquina com Windows em casa, enquanto Wozniak dá au-

estará fabricando a linha Satellite
Foucoult,

de computadores portáteis no Brasil. Enquanto a produção nacional

Globalização, Pd.-modernidade e outro.

não começa, a empresa está im-

a«.unto_ do .eu intere_.e.

não?

chamado Utopia Eletrônica. Às 19 horas, o Pedro

De olho no consumidor domes-

Ctnícldade,

jeto é transformar as conversas em um livro, que já
tem pelo menos o título definido: Inventores do Futuro para geração Internet. Bem apropriado, pois

Na Apple, eles conversaram com

pequenas e afastadas tendem a se ligar à rede mais
rápido e intensamente do que lugares como Nova

16 MB de RAM, ganha uma versio standard do Microsoft Office,

WWW fica em bttp-Vwww.rio-v.co-i/ai-erica. As
entrevistas ainda não estão lá, mas vocês podem ler
os diários de viagem do Pedro e do Maurício. O pro-

Steve Cisler, responsável pelo projeto Apple Library
ofTomorrow e pesquisador da influência da Internet
nó nosso dia-a-dia.

ciado, ao preço de R$ 2.999. Por
fim, quem levar para casa o Presario 4410, Pentium 100MHz, com

Bom, a coluna está chegando ao fim e eu não terminei de falar sobre a viagem dos meninos. O site na

PS • Falando em livro, aproveito para avisar que
é hoje, dia 5, o lançamento do novo livro do Pedro,

tuma traduzir).

São Paulo).

sa indústria maluca, não custa nada ficar de olhos
abertos.

Nos EUA, o ponto de partida foi a Califórnia, onde fica o conhecido Sillicon Valley (Vale do Silício,
e não do Silicone, como muita revista boa por aí cos-

tico, até o fim deste mês a Toshiba

Cyberdemoeracla,

sar de não terem encontrado com Gassée em pessoa,
saíram de lá com a sensação de que ainda vamos ou-

mente distinta daquela de Jobs, bem mais low-profi-

cia|", disse o diretor de Vendas e
do

gem e do som, tanto em CD-ROMs como na própria
Internet.

TibSam.

Promoção dá desconto em micro e impressora
ao

novas mídias trazem consigo a importância da ima-

Outra conversa interessante foi a que eles tiveram
na visita à Be Inc., empresa fundada há pouco mais
de seis anos pelo Jean-Louis Gassée, ex-presidente

Compaq e Epson têm pacote
tem

buscar nas revistas tradicionais. Além do texto, as

me sinto na obrigação de reportar, ainda que superficialmentc, aquilo que eles conseguiram na terra do

Apple Computer, em 1976 (é, estamos todos ficando
velhinhos...). Wozniak teve uma trajetória completaA? icroS e impressoras da Epson custam mais barato no pacote criado pela empresa

que nunca, o texto escrito deixa de ser a única maneira de se transmitir a informação que costumamos

portando o produto. O
mais simples, o Satellite
um Pentium
3.999.

las de computador para crianças. Nos encontramos no seu escritório/sala
de aula em Los Gatos, Califórnia, em 19 de setembro para uma entrevista
de duas horas. Aqui estão os melhores trechos, selecionados para o JB.

modelo
110 Cs,

100 Mhz, custa R$

Para o vice-presidente da

empresa, Alfredo Hennel, este va-

•T__5___3m""-1
do professor Mark Pôster.
Se não leu, converse com
ele assim mesmo.
_
Assunto é o que não vai
http://www.lb.coni.br

____________

lor está jogando para baixo os preços no mercado nacional.
A fabricação de produtos Toshiba no país foi viabilizada depois
de a empresa ter comprado, em
abril, a participação majoritária na
Lince Computadores,
que se
transformou na Semp Toshiba Informática.

A fábrica da Lince, lo-

calizada na capital paulista, será, a
princípio, o único local de fabricação de notebooks no Brasil, de
acordo com Hennel. A Toshiba co-

do roteadores, que conecta empresai
a empresa, cidade a cidade, telefôni-

ser mais inteligentes. Não acredito

ser leal à empresa. Nunca deixei de

nisso. Mas um dia meu filho de nove

ca a telefônica. De vez em quando.[_
esses roteadores são substituídos et

ser leal. Recebo um salário pequeno,
só para me manter oficial. Não com-

anos descobriu um computador

não funcionam

pro

computadores diretamente,

não

peço tratamento especial. Não acredito nisso. Compro minhas máquinas na

na

direito

ou

não

são1

nossa sala e começou a brincar en-

instalados direito, bloqueando todo!-!

quanto eu via como sua mente funcionava. Ele brincou por algumas semanas, quase que ininterruptamente,

os dados da Internet que passariam,
por ali. Tenho certeza que toda em-*
presa grande neste país tem período-*!
irregulares quando não consegue*
acesso à Internet! Isso demora unf

O Inicio

até a segunda metade de 97 fabri-.

Durante toda minha vida tive dois ob-

ou dois dias e aí passa. Apenas acon!
teceu porque alguém lá fora, a un*

car em regime de CKD (produção
nacional). Hennel acredita que a

jetivos: um era ser professor e o outro
ser engenheiro. Isso é o que eu sabia
fazer. Então começamos a Apple, e

mas perguntas minhas, como onde
"Pai,
escoloquei uma pasta na rede.
tá no desktop folder!" Fiquei chocado.

guma mudança que não deu certç
imediatamente. A Internet está ape»

ela foi crescendo, e era tão legal. Eu
desenvolvia meus projetos, eu era o

Proffaaaor

nas começando

coração do grupo! Mas de repente já
tínhamos cinqüenta engenheiros, to-

do, eu tinha de fazer algo para ajudalas a terem as chances que meu filho

presas grandes não falam sobre isso*

dos muito bons, que sabiam desenhar
circuitos e escrever software.

teve. Então montei uma turma pequena e deixei computadores disponíveis com vários programas legais.

Cultura eletrônica

Mudança da planos

Encorajei todas a testarem tudo que
quisessem. Ao longo do ano cheguei

ecram como se escreve direito. Me»

por ano, destinados ao mercado
"Agora
empresarial.
os produtos
da linha Toshiba serão destinados
também

ao mercado

SoHo (pequenas empresas, escritórios domestiços)", afirma. A fábrica foi
ampliada e, dentro de dois anos, a

A Apple chegou num ponto onde eu
não era mais crucial. Então sofri um

nova unidade . A Toshiba está in-

acidente de avião e decidi parar um
pouco, voltar para a faculdade e me

vestindo R$ 10 milhões na moder-

formar.

nização.

mos a ficar muito famosos, o que fez
com que eu não pudesse fazer as coi-

empresa

estará construindo

uma

Segundo a empresa, os portateis representam pouco mais de

Nesse meio tempo começa-

sas com a mesma facilidade de antes.

Hei! Se crianças aprendem tão rápi-

a ter três pequenas turmas consecutivas, então montei uma turma grande
no verão e no ano seguinte assumi a
quinta série de um colégio aqui perto. Desde então, todos os alunos de

Internai

Estados Unidos sua linha desktop,

Oaraçlo mleralra

a Infínia, que só chega por aqui na
fim do primeiro semestre de 97.

te vai culpar seus provedores e a culpa não será deles. A rede está basea-

computadores.

mercado

de

micros.

Nao empurro crianças em direção aos
Nâo

faço

minhas

Muitas crianças estão tendo problej
mas porque digitam tanto que esquej
tade dos meus alunos vai preferir tu1
do em formato eletrônico. Nuncf
pensei que isso fosse acontecer, nãe
sou assim. Eu leio o jornal de ma*
nhà! Mas e quanto à literatura clássj*ca? Bem, isso é arte. Arte não des»

res é o tipo que lê menos os livro*;
clássicos na escola. Isso não está n?

Aí tive meus filhos e conforme eles
foram crescendo, fui conhecendo gente de colégio.

do

e esses problema-j
são escondidos da imprensa. As em8

parece só porque nem todos a apre"ciam. Talvez o tipo de gente que e%
tá mais envolvida com computado»

A

10%

(rês roteadores de distância, fez al-|

quinta série passaram pelas minhas
mãos.

Toshiba é líder mundial na fabricação de portáteis, com 19% do
mercado. Em outubro, lançou nos

JORNAL DO BRASIL

crianças pensarem que se elas usarem computadores desde cedo vão

meçará produzindo em regime de
SKD (montagem), mas pretende

A Lince produz uma média de
4 mil a 5 mil microcomputadores

Nem pense duas vezes. Leia.
Todos os sábados, no seu JB.

|MlV!l#QIOS
Ainda sou um empregado porque quero ganhar meu pin de 20 anos; quero

9#ltt

tentando descobrir o que menu fazia.
Após um mês, ele responderia algu-

tes.

IDÉIAS

ní>

__

loja da esquina.

fabricação local vá baratear os no-

CADERNO

I COM A PALAVRA „_

A Internet vai ter problemas grandes
nos próximos dois anos. Muita gen-

da num tipo de equipamento chama-

Internet. Estou esperando para ver t>
que vai acontecer quando de repenij
você conseguir achar na Rede tudt>
*
que acharia numa biblioteca.

"
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PARA QUEM EXIGE ALTA QUALIDADE

U
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O AfEAfGR PREÇO A MAIOR GARAHTIA TOTAL
íílíL
DE

PRAZO
SOB
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ENTREGA
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CONSULTA

Processador Pentium 133MHz*
8 MB memória RAM #

256k cache •
HDD 1.2 #
Multimídia Cd Rom 8x 9

'

ImWÊ

i

Sound Blaster #
Monitor SVGA 15".28mm •
Auto falantes Internos 9
Win 95, Fax Modem 14.4 bps t
Teclado Ergonométrico Natural (opcional) #

r$ 2.490,

'.-,
U.
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;

.

¦

.

¦

-
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:*íT^^KSJ™HHB^Sfc

1

MHz
e Pentium - Class Processor Cyrix 5x86100
e 8 MB Memória Ram, Expanslvel até-24 MB
Built - in 16 bits stereo

Sound, speaker e Microfone

LCD Colorido 10.4" com 1MG de Video 1024 x 768
Embutido
Wireless Communication Infrared e Touch Pad
e Plug and Play BIOS com APM 1.1
e Windows 95 Pró Instalado

mm\

r$2.490,

^^rnrB

mmm-

^Mm\

eTé^Ar^^àme.à

Scannerde Mesa Artec
Teclado Ergonométrico
t Teclado Ergonométrico tipo Microsoft
com saida para mouse incorporado

B

Teclado Ergonométrico tipo Microsoft
+ touch pad
com saída para mouse

R$75,

5

R$135,

mmmmmmmmmmmmgmmmmmmmmmmmmmmm^l^iwaammmmmmm^^mr'

«MmemmmMBMMmMmmmmmmW^

- View Station
Modelo - A6000C Plus
- FORMATO OFÍCIO
4800 DPI - 4 CORES

r$ 640,

tm\

mmWrMM

e Pentium 166 MHz-INTEL
16 MB Memória RAM
1256 K Cache
•HDD 1.2 Gb

O Menor Preço

•Monitor SVGA 14"
SVGAPCI1MB

Consulte-nos

«Teclado 101 teclas
Mouse
•Teclado Ergonométrico Natural (OPCIONAL)

>¦

A pronta entrega
da BONDWELL

2AN0S
NOVELL

Microsoft
J^^àW{t amarelai

Show Room:

i

Barra Free Shopping: Feira de Informática Nível Lagoa.
- Hh TEL: 5324000 • F.4X:
Centro: Av. Pres. Wílsom, 164 3o and

532-08721

0800
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Campeonato reúne a
turma do videogame
Você é viciado em videogame?
Tem no mínimo cinco anos? Então
chegou a hora de mostrar seu talento, Intensifique a sua rotina de trabalho e prepare-se para disputar o I
Circuito Nacional de Videogame.
As etapas serão realizadas em Fortaleza, Brasília, Florianópolis, Salvador e Rio de Janeiro, respectivamente, de nove de novembro a oito,
de dezembro.
I De acordo com o organizador do
evento, Eduardo Marins, a mecâniCà do campeonato é muito simples.
"No
primeiro dia, fase classificatória, todos os competidores jogarão
rio mínimo três partidas, onde tentàrâo acumular o máximo de pontos", explica.
Na segunda fase concorrem somente os finalistas, desta vez sendo
eliminados os perdedores de cada
partida, até se chegar a dois compedisputarão o título.
tldores
'..Todosque
os competidores utilizatio o mesmo jogo, o International
Superstar Soccer de Luxe, no con'sole
Supernintendo. As inscrições
para a etapa Fortaleza já estão abertas. Para se inscrever, é preciso pagar uma taxa de R$ 10.
¦.. O
primeiro colocado ganhará um
Nintendo 64 e mais passagem e esfada para o II Campeonato Brasileiro de Videogame, de 11 a 17 de ja-

neiro, no Ceará, já estando classificado para a segunda fase da dlsputa.
O pr6mio para o segundo lugar
será um aparelho de som. Para o
terceiro, um walkman; para o quarto, uma agenda eletrônica e para o
quinto, um rádio. Durante a competição haverá sorteio de brindes. 0/
circuito será orientado pela psicóloga Selma Dias Branco.
No Ceará também será realizado
I Campeonato Sulamericano de
Videogame em 18 de janeiro, das;
lòh às 18h. Os participantes jogarüo em um Nintendo 64. Os 50 primeiros estarão classificados para o
Campeonato Mundial de Videogame, na mesma sede, no dia 19 de janeiro.
: Para o primeiro colocado no
campeonato mundial, a premiaçâo
é uma viagem a Nova Iorque, com
estada, se o vencedor for menor de
18 anos terá direito a acompanhante.
O jogador que ocupar o segundo lugar receberá um Nintendo 64.
Para o terceiro, o prêmio é um televisor. O quarto ganhará um aparelho de som. Os que se classificarem do quinto ao décimo lugar, recebem um walkman. Mais informações pelo telefone (021) 2372816.

Uma discussão sobre informática e cultura
?%ffi programa OdOi- ;

Intelectuais e
especialistas
debatem e tema
e informática. Será que
^Mvultura
"^este
casamento vai dar certo?
'Este
é um dos principais teserão
abordados durante o
mas que
evento Trocas Culturais na Era da
Globalização, de 6 a 17 de novembro,
no auditório do Centro Cultural Banco do Brasil. Intelectuais e especialistas no assunto estarão discutindo novas tecnologias da comunicação para
a difusão da cultura, provocando simultaneamente o questionamento das
relações que passam a ser estabelecidas na era da globalização.
Segundo a curadora Beatriz Resende, professora da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
as palestras estarão voltadas para temas que interligam os estudos culturais às questões como democratizaçâo da informação, uso desigual
de tecnologias de comunicação e o
impacto da cultura globalizada sobre

Ott#ifi f_ÍM
¦6/11- Nations, Identy and Global Cul-;
siMarke
Pôster
(tradução
j
mullânea), da Universidade da Califór- k

ture.

nia.EUA.Às20hc/iafcomoJBOnH-

Ce

as culturas regionais.
Mark Pôster,.professor titular de
História da Universidade da Califórnia é um dos nomes mais aguardados.
Pôster tem se dedicado à reflexão sobre cyberdemocracia, a relação na Intemet e esfera pública e etnicidade
virtual.
Outro convidado é o professor

nc.

¦"wi'i

¦7/11- Guerra de Tinta Virtual. Alejan- #
~
dro Piscitelli, Argenlina.
w
¦Práticas Culturais na Academia Glft|j,,
bal.

Heloísa

Buarque

Hollanda.

de

UFRJ.

~f

¦12/11- Ao Sul do Ciberspace. Beatriz ?
Resende, UFRJ.

'

...

•

¦13/11- O Sublime Tecnológico. ludb
Moriconi,UERJ.
¦

'¦¦

¦:.:',

"

\

14/11-0 Cotidiano e a Internet. Sérgio

"¦''¦''%¦''¦'
..¦.'¦¦

'¦¦'}¦•

Alejandro Piscitelli, que tem um jorna! on-line em Buenos Aires, Argentina. Sérgio Charlab, editor da
Revista Seleções e colunista do
caderno de Informática, também
estará no encontro.
Durante as palestras,'que serão
sempre das I8h às 20h, quatro computadores estarão à disposição do público, que poderá, através da Internet,
ter acesso a revistas e fanzines elevonicos, sites sobre cultura ciber e fóruns culturais. Vale lembrar que só
será permitido o acesso às palestras
mediante a apresentação de senha. A
distribuição começará às lOh no balcão de informações do CCBB.
Aberta ao público, a atividade será
conduzida por quatro monitores que

Charlab, Revista Seleções.

ensinarlo os interessados como navegar na grande rede.
No dia 6, às 20h, intemautas de todo planeta poderio entrevistar o palestrante Mark Pôster, através de um
chat que será promovido pelo JB OriUne. No endereço (http://www.jb.
com.br) o usuário encontra todas as
dicas para participar do bate-papo,
que será realizado através do servidor
da PUC. A página do evento pode ser
acessada na rede em http^/www.

.

ír

Mostra d* vfd«os

':;

Wtí\l-Metrópolis,át¥úàLaag.
¦7/11-

Tempos Modernos, de Charles

Chaplin.

K/l 1- Alphaville, de Jean-Luc Oodartt.
¦9/11- Tron, Uma Odisséia Eletrônica,
de Steven Lisberger.
¦10/11- Home oftne Brave, Laurie Anderson.
¦13/11- Robocop, O Policial do Fu«—
turo, de Paul Verhoeven. •
~
¦14/11- Ciberpunk, de Marianne

prossiiaJMC.br/turocas-ctdtwais/
indexJitmL
No mesmo endereço estão disponíveis as nome pages de todos os conferencistas e dos filmes que serão
apresentados na mostra paralela. In-

Treitch.

.»*

¦16/11- Johnny Menemonic, O Cybofy
'"/

m
. —

¦17/11-/* Rede, Irwin Winkler.

i'*

do Futuro, de Robert Longo.

¦ Auditório do CCBB- Rua 1° de Mar-

Z

co. 66. Horário: I8h às 20b.

formações pelo (021)537-5073";
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'Orthográphos

2.0'pode ser usado no correio eletrônico
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Programas auxiliam a

iNKpiy

AVISTA R$1890

¦HIUdDUMrf'U.1

18X"238

A VISTA RS 3.350

TOTAl ÃVrAZÕ~R$ 4.284

¥nT„

«versões do Revisor Gramatical
•PTS, a 2.0, o corretor OrthográIphos, 2.0, e a versão 4.0 da linha
'DIC
de dicionários eletrônicos, deenvolvidos em parceria com a editora Melhoramentos.
r* A nova versão do Revisor GraTnatical, explica o gerente de produtos para usuários finais da DTS,
^Roberto Primo Paschoali, mantém
*a
mesma interface da versão anterior e agora funciona também em
programas de correio eletrônico,
"como
Eudora, Netscape, CCMailt
Explorer e em editores de texto co'mo Word e Write. Apresenta ainda
um conjugador de verbos. O produ-

276

- nn.-rn tlF

ri tíilt

R$4.968
PRAZO R$4.968
T01AL AA PRAZO
TOTAL

preparação de textos
.. Uma ajudinha para quem deseja
"escrever
de modo correto usando o
texto. A DTS Software
de
^ditor
sua
linha de programas parenovou
Ta usuário final. A empresa
Üniostrou, semana passada, as novas

18X

to será lançado em novembro e eustara R$ 170.
O Dic Max Michaelis tem um
novo dicionário de sinônimos e antônimos, será vendido em disquetes.
ou CD-ROM e tem menu em português, inglês e espanhol. Custa R$
130 e tem traduções em português,
inglês, alemão, espanhol, italiano e
I
francês. Traz ainda um glossário de

»m^ÊttmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm S/ENTRADA

termos técnicos de informática,
marketing e contabilidade. O corretor ortográfico é compatível com o
Word.
O Orthográphos 2.0 é um.corretor ortográfico que também trabalhará com programas para Internet,
. como os de correio eletrônico. Custa R$ 70. Os produtos são destinadós aos mercados doméstico e empresarial. Um dos produtos mais
conhecidos da DTS é o editor de

^B/J/bb*^^^^^

(fflGjíe)

«Írissora
"^

p^J[^

ÀV1$TAR$749

Textos Carta Certa.
TOTAL k PRAZO R$ 1.116

Novo antivírus protege
de perigos da Internet
"A Cheyenne Software lançou no
mercado brasileiro o InocuLAN 4
.para Windows NT. A grande novidade é que o antivírus faz o rastreàmento de origem e a quarentena de
vírus, o que permite aos administradores rastrear desde os pontos de
entrada na rede até usuários isoladós infectados.
Entre os outros recursos estão
incluídos a Parede Antivírus, que
impede que as estações de trabalho
sòbrescrevam arquivos com cópias
infectadas do mesmo arquivo, e a
integração com o paginador Web
^Microsoft Internet Explorer e NetS-

gjg

iMmWAv
^riiíJSy

570 EXT CO,.,

cape Navigator, varrendo automaticamente transferências da Internet.
Além disto, o recurso de Cura
em Tempo Real Varre e corrige automaticamente os arquivos infectados. O InocuLAN, que foi projetado
para usuários que utilizam ambientes de rede como Windows NT, Windows 95, Windows 3.1, DOS e Macintosh, custa R$ 995 para o servidor, ou R$ 65 por estação. De açordo com Sérgio Basílio, gerente
Regional da Cheyenne, que agora é
subsidiária da Computer Associates, o InocuLAN é o software mais
vendido no mercado mundial.

VÁRI0S PLAN0S DE «NANCIAMENT0
É NA H6S COMPRE SEM SAIR DE CASA

TELEVENDAS: (021) 467-3145 ou 467-2569

j

•

^^^

¦"•:¦';.

T0TALAPRA»R$6J04
^jBil-jt^BlkV/
/-^HP^-v
•¦• ¦i~¦¦>•¦:¦¦>
comcnoaiusaJDAMtuuu /"¦¦¦^'tóaafiMBv
\&Hü&rW
/\
AMPLA -\
•rntB>l*i*?>íA
^,.H,*i.i/
M',JP«'^.\
MMMlWUfll

MCUM

!

;

/

StÍuSmISíSS^o. / Ma^MIMMhA ^-—^ /.REDIDIlOm \
REVENDAS
ÀVBTA
iSaSSíS'' ¦']

«$415
MÊMmmmBm

A tfimtktr mmmíb*) f***** M^Mfm&r víti

¦¦¦

l*3SS5Siij
•CMOik«iíéi|i,/

V.

^H

í

E»ssiSitHOUi

I

::¦

vTkNKAEMTODO^

HMAHCIAIHNTO LIMITADO A ALGUMAS LOCALIDADES. CONSULTE.

TELEVENDAS

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA FINANCIAMENTO:

0800-121444

CIC/RG/COMPROVANTES DE RENDIMENTOS E RESIDÊNCIA.

OU FAX: (011) 7296-9215

COMPRE COM O CARTÃO PELO MESMO VALOR A VISTA.
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BASIC

CONFIGURAÇÕES

P>EMTiUM
- 133
.

PENTIUM
F*S*S

BASIC
/Vaca Atóe PC///&4
c/ 256 Kb Cache Real
'
8 Mb RAM - HD 1.2 Gb - Drive de 1,44 Mb
Teclado de 101 teclas
Monitor SVGA Color 14'(dp.28) NI
Placa de Video SVGA PCF com l Mb
Mini-Torreimportado -MousecomPad

AVISTA

AVISTA R$1386,

R$1.607,

À VISTA R$1.920,

SX de R$302,

SX DE R$350,

19X de R$105,

19X de R$ 122,

SX de R$ 419,
I9X de R$146,

'< '

SPECIAL
Placa Mãe PCI/ISA c 256 Kh Cache Real
16 Mb RAM-HD 1.2 Gb
Fax modem 28.800 c/voz - Drive de 1,44 Mb
Teclado de 101 teclas
Monitor SVGA Color I4'(dp.28) NI
Placa de Vídeo SVGA PCI com I Mb
Mini-Torre importado - Mouse com Pad

À VISTA

AVISTA k$l.625,

R$1.826,

AVISTA R$2.140,

SX DB R$354,

SX DE R$398,

19X de R$123,

19X de R$139,

5X DE R$466,
19X de R$ 163,

MASTER

AVISTA

Placa Mãe PCI/ISA c/256 Kb Cache Real
16 Mb RAM-HD 2.0 Gb
Fax modem 2È.8ÚQcfan - Kit multimídia 8x
Drive de 1,44 Mb- Teclado de 101 teclas
Monitor SVGA Color Mdp.28) NI
Placa de Vídeo SVGA PCI com 1 Mb
Mini-Torre importado -Mouse com Pad

R$2.236,

AVISTA

SPECIAL / MASTER ACRESCER:

IB

(narrócà) ..............

R$

120,

R$2.700,

SX DE R$519,

SX de R$589,

I9X de R$ 170,

19XdeR$ 181,

§9X de R$205,

PARA CONFIGURAÇÃO

OPÇÃO DÊ t.

MASTIR ACRESCER.

Kit Creative Aventura 8x (Títulos em Português)

Fax Modem 28.800 US ROBÔTICS C/Voz

Á VISTA

5X DE R$487,

MICROS COM
PARA CONFIGURAÇÃO

R$2.380,

(natroca)..,......

R$155,

MULTIMÍDIA

PARA IODAS AS CONFIGURAÇÃO ACRESCER:

ÜOWinátm

Windows 95

Atmctr. R$150,

Teclado ergonométrico

Acrescer (na troca)...K%9i Acrescer.

R$ 150,

1$ 75,

(natroca)

IMPRESSORAS
mUUTMAnmVUmXDriwCD.ROKI.

3B^iaEB

Par de Caixas Acisticm. Placa de Som .VOWD BLASTER.
16 nulos TOP DEUNHA em Soft»an,

HP DESKJET680 • à mia RS 575.

Fácil Instalação.

Sx

Dl

SX D! R$126,
R$

112,

* vista RS 515,

HP DESKJET820. à vista KS780,

SX DE R$ 170,
Mlt MAMVWOW RR, Drive CMOhf.
Par de Caixas Acústicas, Placa de Som,-

Dl

R$

91,

EPSON STIUUS COLOR II . à vista RS 545.

SX DB R$ 122,

À k/st* R$413,

MOUSE C/PAÚ
YJsMCO
STANDJUUX

5X DE R$ 145,

mmmmEBMMm

16 Bits, Agora com 10 Titulos de
primeira classe

5x

EPSON STMUS COLOR 500 - à vista RS 645.

. . . . .À VISTA

RS

FIRMT MOUSE
mmm>
LOOITMCH
Avista R§

13>àT

ESTABILIZADOR SMS
AVR 800 S-3 TOMADAS

NO-BREAKSMS
SB 500 BI 01 BATERIA INT.

A VISTA R$

À VISTA R$

38,

NO-BREAKSMS

ESTABILIZADOR SMS
AVR 1000 S-4 TOMADAS

m aw
44,

254,

SBI000 S 02 BATERIA INT.
MICRO PROCESSADO

À VISTA R$ 45,

SX DE
AVISTA

R$

106,

R$471,

TECLADO EHG0NOMEWIC0
TECLADO KEYTEC - teclas para windows 95,
layout de teclas ABNT

A VISTA

RS

ESCOLHA
ENTR/\K>/\

CO/VI

P

SALCPO

PLANO

FlN/\I>JtZI/\&0

RRRB

Ot*Ç/lO

O/l

t"

F*/VRCEL/\

R/\R/\

ÓO

D//\S

FAX-MODEM 28.8 KBPS INTERNO C/VOZ
USROBOTICS
à vista R$

273,

FAX-MODEM 28.8 KBPS INTERNO C/VOZ
WAISECOM
à vista R$

mo sul
TtL: 275-2340
FAX: 275-2733
U.

JXTÉ

ArmovAçAo om cmâoiro amuas coma documcntaçAo

.^»"ii<.r\»/^

3» PISO,

E/Vi

93,

FAX MODEM

^fl

E

SEU

.8

177,

I N F O
BARRASHOPPING
TEI.: 325-1121
BARRA

FREE

- Nivel

Lagoa

C-14E

TODOS OS MtÇOS INClUtM IMPOSTOS AS fOlOOlWIAS USaDaS NESTE
ANUNCIO Stá Mtmmt ILUSTÍaTIVaS MEÇOSVÁUOOS ENQUANTO
0U«Al£M NOSSOS ESTOQUES

R M Á

T/CA

sTELE\€EÊ\ÊDJkSi
CENTRO - TEL: 533-1399
FAXt 532-3144
Av. Presidenta) Wilson,!65

Gr. 901
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LAMÇAIVSENTO

CDROMtX
.COLOR MATRIZ ATIVA lll'
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•SOFTWARE
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pnta pentium 100 Mhz Intel (266 Kb pIpeHne)
p£ca Pentium 133 Mhz Intel (258 Kb pipeline)
Placa Pentium 166 Mhz Intel (256 Kb pipeline)
KjtMultimldia Discovery 8X
F«aJVIodem U8R 28.8 Voloe Interna
FUCa de Vídeo 2 Mb Diamond PCI 64 bit»
bit»
Pjgg de Vídeo 2 »* n^mond PCI V»^AM 64
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Dtel44+taaVta>1li>Pa
Gab.|*ttw .tectatotOUMcue
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Pentium 100 MHr Intel..'. 365
Fax Modem 28800

260

Memória 8Mb

79

Memória 6Mb EDO

em até

PRONTA ENTREGA EM VÁRIO PRODUTOS
SOFTWARES VENDIDOS SEPARADOS

WIN9S. Gabinete, Mouse. Jogo

oul*l8de 114,tt

HO 1.0 Gb-IDE

KIT ACER 8X

GARANTIA DE 1 ANO

8MbRAM,H01.20b.FD01.44.
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.....
Ous

Financiamos nossos

1219,00 »vis«

133|R$

101

16X

CS

95

390

Kl DISCOVERY 8X
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HP6SOC MM
HP 820 CO 695,00
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EPERBÉBCOS!!!!

ESPECIAIS
PARA REVENDAS
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tttt EPSON snrujs COLOR IIS
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KIT MULTIMÍDIA DISCOVERY (8 welocj
KIT MULTIMÍDIA NEWCOM (12 vdoc..
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n 45,
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A\rÍSTA-R$V.385,00

CO.IOM

+J

ENTRADA-R$138,50

MOMMmwMw MMM
MOUÜÒMfi R*M0

m nm

Avista-r$i.565,oo
entrada-r$ 156,50

31/2HO

WTfSO

/'(>/!/ilIM-irWikf
AVISTA -R$1.620,00

MAKEMEAWORID
ComNíti-o meu nnmdo. Crie sua
bairro, sua coso,
própria cidade, seu
seu zoológico, ele R$ 4i|00

ENTRADA-R$162,00

Ux

1'rniíiiiii-ltíííWi/

NÚr\AER0S, PALAVRAS EIETRAS
de fama
(Construindo conhecimento

AVISTA -R$1.980,00

ativa, de 2 a 10 anos.RS 50,00

ENTRADA-R$198,00

1ÜJ23M

R$15,00

NtiatlMWUliapVáiHrt-a-vMi'
¦èv-wwoiiHi-wcowocoww*.»-*

ENCICIOPÉDIA GEOGRÁFICA

*n^_*_____-__™»*

ÂTR (À mais ajmpleta obra sobre a
Geografia do Brasil e do Mundo

mfkxmamwwimi-moo

R$13,00

COM FAX MOKMUS MTOCS 2Í.Í00

*$

00,00

R*MM!

CANON WC 210...B >R$ 410^0
CANON WC 4l00.ÜIÜP.R$ 090,00

MMITUMDIA

Drive 1.44 Mb (3.5")

CEMIR0I

armo ii

.262.3111

•262-3906

4,50

R$

10,00

PrintCad|5CO cartões de visito+ Sofi)

sSrh--wM

esassi

&lmRhodk,A4

:..ia^ffl**

SÓ QUEM TEM 32 ANOS

NO M ERCADO PODE OFERECER

im;

«

R$72,00

NOSRIAKSIISTAMUZADORIS
Nobreak$TRONTR-500

•287-3654

R$315,00

Nobreak.TRONTR-1000

R$430,00
*5,00

E$tobili2odorSMSAVR 1000$

R$ JJM

MAXTOR1.6Gb

IPANEMA

•262-2789

1

TtANPAMNCIA

AVRYP/JATODEDNIApt-OHSI R$ 20,00

iÉSSI

»#00

R$

»Wt|ÉTA4P/WO0EIINTAp2SFlS|.R$ 20,00

589-0421

J»/*
I4f#00

50Fls-A4-180Gr$

•
IP BWMO JPMWD
•MOOfONE -CARAOE SOM AMrWÇADA

MAXTOR 2.0Gb
OUTRAS CONFIGURAÇÕES CONSULTAR

W

R$

COMMrMUtflMiOUir
00|00
(A sua fonte de pesquiso$)R$

79,00

PrinterSpecialPop«-250Fls-A4.90Gf$

3MP/WO0EMAPI20RS.I..... R$27,00

ALMANAQUE ABRIL

RS

SUPRIMIMOS PAIA IMPRESSORAS
À JATO Dl TINTA ILAHR
PrinterSpecialPaper-

R$3ff^0

**__
74,00

T«kidoln1er-tivoCO^

DmiINtlWLTUIÜOUKnU

^MNUAB-VlKiTIUGUeEMG-S

••#••

R$

Gabinete DeskTop com Fonte 250W.

HP820CX.... R$70!'??
EPSON IX 300 R$310,00
canon wc 610.« m\ 070,00

MI45M
AOM».

Mf

«

Gabinete com Fonte de 250W.

__

mmni/imjm^mmmmrt

20,00

«W

•Drive 1.44 «HO 1.6Mb

|Six«ssonwr«dK-Consoarado
em livro, agora em CD ROM)

«

iHfJWM

imy8&______È--$

ONDE ESTÁ WAUY? NO ORÇO

Placa Super IDE PLUS

R$
Memória $^4 Mb 72 Vk»
«
Memória SIMM 8 Mb 72 Vkb

HP680C
%ipui-umi-

00,00

R$TrM

UftrtttSORAS

+

R$

3MHD.31/2HD.....

___.

W

Estabilizador Polyvoh 1000 (Eletrônico)

R$

37,00

R$J?_í___

TIJUCA

MEIER

NITERÓI

•568-4296

•289-9896

•717-8038
•715-5318

SOQUEM TEM 32

REAL GARANTIA

ANOS

nHAMClAMIMTOWAn
GARANTIA Dl

25 X

0
ANOS IM TODOS OS
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C___IWilNHO!
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MICROS WAYDATA

«UOKRHU!
MICROCOMPUTADOR WAY 486 100 MHZ

1
Q
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MSrai-fflDO.IMM.IDf
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CENTRO^
EMPRESARIAL

MICROCOMPUTADOR WAY 586 133 MHZ
PMOSSADOR SM • 133 MHZ -W __
MIM6lttWUIfcll«(_(MHSlmATÉ64»l)
DISMInWuO-íttIDI
coNnouMcAo

COMIUCA i-: I VCA B0\S MCOCIOS!

*****

àv^RS 1.0*0,00

aniBi jum aviw im mudeb-io showmbm pe ÉGutaos,

AMD*
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m m
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CHEIO DE \0\1t>M>LS EM PROIHTOS DE ALTA

NOTEBOOK CONTURA 410 CX
COMPAQ.

3âHOf Di«AtAHTU

COM FIMCttlttENTO NO PRÓPRIO LOCAL

486/50MHZ-MATWZATIVA
TELACOLOR-8MBRAM-HD350MB
DRIVE 1.44 MB-TRACKBAU

8

IMPRESSORA HP 5L (LASER/600

-Rua do Ouvidor, 77 • Centro • Rio de Janeiro
Ceittro Empresarial llnlâo

¦

„v.sta R$2.199,00

DPI).

................R$

799,

SCANNER DE MÃO

GENIUS

P/B

- 800

DPI

R$

129,

RS

219,

690,

- 3.200
SCANNER DE MÃO COLOR
FAX/MODEM

c/voice....R$
US ROBOTICS 28.800 (INT.)

259,

439,

MONITOR

429,

FAX/MODEM

US ROBOTICS 28.800

238,

SAMSUNG SYNCMASTER 3 NE...........R$
.».*$

2*5,

FAX/MODEM

BOCA 28.800

ZIP DRIVE

100 MB IOMEGA..........

ETHERLINK 3/PCMCI.......R$

298,

FAX/MODEM

ZOLTRIX 28.800

120,

CONSULTE OUTROS PRODUTOS!

IMPRESSORA EPSON
KIT MULTIMÍDIA

FX-1170 (136

DISCOVERY 8X...

PLACA DE REDE 3COM
MOUSE
MOUSE

GENIUS
GENIUS

ITIL:

COLS.)

S/ FIO
(3

.R$

...R$

*"$

BOTÕES)

R$

15/

5

_

Placa de Video SVGA-1Mb...

Ventilador CPU Pentium

Educocio-olcom4nivef$de

'

w

1
m

Placa SVGA PO 1Mb

Diwuim

ACASAMALUa

2o10onw...:........R$*W#00

I

•OAMNIfU
MAÇAS •POUTIS

fUNÇÔESDIFERENTES.. .......tfllfclO

fritfiiwt-fWB/

i$wprópr-hi$lório)"R$'M*
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Projeto e Gerência de Sistemas

Efeitos Especiais em 3 D Studio
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Apresentar o pacote náfico 3D Studio v.4.0. Capadtar o estudante a desenvolver um projeto
Criar animações o imagens estáticas 3D de alta qualidade.
gráfico tridimensional.
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Pocot»: Windows 95 + Wcxd 7.0
+ Excel 7.0
Manhã: R$ 100.00 - R$ 40.00 por curso
Tarde: R$ 120.00 - RS 50.00 por curso
Norte: R$ 150.00 - R$ 60.00 por curso
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» Programação de Computadores

kiik^

formar, profissionais com sólidos conhecimentos nas áreas de Sistemas de Computação e cm
Técnicàse 1 inguagensde Programação, utilizando-se linguagenscomoCOBf )l, Visual BASIC

* Serviços da Internet
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•Cursea DiM/3* idcMk

sentara Internet i «¦ns ServiçosS comunidade interessada (|iie já |»ssua conhecimenlos
Iptrõniiu .ios iiuit*. riMiM»li*smino WWW.
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Horário:

MDQ INFORMÁTICA
RARA
* CURSOS
INICIANTES *

> Introdução c/DOS «
• Windows* Word «Excel m
• Power Point • Internet A
• Corel Draw
Aulos partteutores - Pacotes p/ empresofi
Bêrat» Ribwiro, 411/201 Tel: 235-1484

COMPUTAÇÃO EM 1 MÊS:
Introdução * WINDOWS9S *
Word 7.0 * Excel 7.0 = 2 x R$ 98,00
CorelDraw = 2xR$ 75,00
1 aluno por micro

FC(eC++).

InfomuçiM-s:
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Básico e Avançado

Estimular o uso da Computação Gráfica em todos os nfveis c áreas, mostrando os recursos e
"CAO*
na realização de projetos
do tipo
com o uso de um bom
as
programa
possibilidades
e (le qualquer tipo de desenho quer técnica ou artístico.
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! CURSOS DE EXTENSÃO
h* Animação e Modelagem Geométrica e
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1-IPO + M8008 + PM
? FORMAJE* WORDSTAR

de últimn geração, como Orientação a Objeto e Computação Gráfica Interativa.

¦ Autocad
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SENSU"

Formar profissionais especializados, capazes de escolher estratégias, técnicas e ferramentas
aproiwiatlasa cada fase do processo de desenvolviincntode sistemas, nlilizando-se tecnologias

i

IDEPEL IDEPEL, IDEPEL IDEPEL

CCE • Coordenação Cinlr.il de Extensão

11:3" às ^lh30h.

Tclcfune:

^74-41411.

Fax:

259-1642

Rua M.ir(iuês (le São Vircnle, 225 • Casa XV • Cave.) • CEP 22453-5KX!
e-mail:inlo-cre@rre.pur.rio.l)r
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•Honw tagcalHTML Ma/Awm)
• 11viMiauiivr/ inni int HTunywv

•UDiS/TCP-IP/NOm

L4Jl»JM.L<IJHilJU.

•TREINAMENTO

•Web Club: S^kimOTte d* Home
Pogei com uso da COI • lanço
dedadot.

•CONSULTORIA

•Shopping Virtual
•Consultoria om: Home Rim,
COI, Java, Web Silas, Redes.

*rOfwocôj^tfo^Pro»Dfont2
I Ligue

sua

Rede

a

Internet

! y2 )://www.webclub.com.br|

•TCP/IP
•INTERNET
•INTRANETS

532-5253

c^alaVip
INFORMÁTICA
Rua do Catete 310 / 201, ao lado do
285-0249
Metrô Lg. do Machado)
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% ESCAfEAMENTOoagrMKlaafbmiatoa
V Piotagam MonojtColort R.12 a R.13)

PRENDA DE VERDADE NA DESKGRAPHICÜ!
6ÁÇA
Treinamento especial - Direcionado

<> Piotagam RENDERIZADAS.
?V
Vetorlzaçlo (Manual & Automática)
<J>EdiçloamCad

Treinamento Profissional

CADOVERLAY

^ApantamoaaEntragamoanaauaeaaa

SAUTOARCHITECT / ELÉTRICA /HIDRÁULICA

!

- Professores
graduados pela Autodesk e Softdesk
• O Melhor Material Didático

¦

- Turmas aos Sábados
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CD STUDIO4.0 / COREL / PAGE MAKER

PLOTTERS, SCANNER8 GRANDES, MESAS DKMTAtJZAOORAS

MUSICA

R. 12
__,_*t.*_,I/« «AutoCAD
PROMOÇÃO
• AutoCAD R. 13
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SOFTDESK
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NOTEBOOK

T»l.

1366/466 - Usado» e/garanTd» 1 «no paio menor preço
mercado.

717-3610

Tel.:

COMP_TO-OW«»,nioÍ r, 16 MB ram, CO rom rW,
14.400,
uarobotlc»
1 S20,
idow» «5, OMca 96, visual
ilc.corM.Aurálio.Aeomp»i

CO

back-up.

d»

RS

*_TX).00. Tel. 239-458»

_

Rt1K,00.

EtOOMB

3S.M.

NOTEBOOK TOSHIBA - Pen«um 100, HO 810,8Mb CO-rom

cho»/

opcional,

mou»»

louch-pad.

Garantia

nulM.

T»l:

328-

100/

188

133/

Pronta

«ntng».

(24hs).

100- is mb o»
108,

HO

do

1.400,00.

T»l.

Í33MHZ.

CANON
R»m.

8MB

Multimídia

completo.

Tanho

íhento.

398-1036/

Base

troe*.

de

586

IMPRESSORA HP 660C - Ne
lacrada,
procedência
Mlaml ei garanti». USt 446

Tel.: 610-1207 Renato ou VI»dlimr.

Aceitamos

ueedo como p«g*m»ntol
Menor preço, gsranU* d» 01
seu

PLACA 486-100 Mhz placa vimodem
ecelereds, I»

deo

28.800 U» Robotlc, plece som
16 bits. Tudo novo. Tudo lunto
por Rt 600,00 ou separada-

Notebook

Tel.: (021) 226-4652
- Pentium
iJIOTEBOOK NOVO
Cfoo. 1.0 GB HD, 16 Mb RAM,
dpo Rom 4>, Murtlmldl», 14.4
j /»x modem, matriz ativo. Win-Ttow»
T»l. 22895,
m«l»ta.
ra^.UIS 3.100.

CD

rorn,

quadrisTratar

í 4)0, Color, lindo equipamento,
1 aeompanh* meleie 4 meses
S»"uso. RS 1.800,00 Tel.: 791-

400. Ucradolll Tel.: 393-2199

486,12

MEGA

HD

14 »s 22hs Ro-

Das

berto.
- 6 Mb. 16 Mb, 72
pinus, RI 60,00/RI 120,00 ou
troco por gabinete ou placas.
Tel.:7914115. Flávio.

28,00. 4 MB

7368

Mg

M e m 6 r i a-4 mb Rt

Rt

EDO

.

Daiômega
100 Mt,R» 341,00. com garan1 »ftO. TM,: 7174610

Md*
Marco.

EDO RI

29,00. 8

Placa

130,00.

vi-

de

ifêricos/
Suprimentos
FSupriiT
1.44,

a

SVGA

mous»

Mono,

Rt

te-

850,00

34.

35.

HP-5162SA Ut

HP-51629A

Ut

35,

HP-

S1648A Rt 36, HP-S1641A Ut
40, HP-51645A Ut 38, BC-02 Ut
33, LXSOO-cor Ut 20. Lacrados.

USt

SS;

Pentium

133

Rt

630,

Ut

806;

200

Ut

206,

1.2

266,

MEMÓRIAS

AH»».

T 247-

CO VIRGEM -700 Mb, Phillips,
prorrsslon»!,
2384600

Rt

15,00.

TM.

55;

390,

166

Ut

586.133

Ut

2.0 Ut

Ul

220,
T:

290.

- 8MB

1.7

Ut

aral_r>

Imlnf

TM.

•

PARTICULAR

VMrf

PLACA FAX/MODEM - ZMMl/
14400 e/vorc» • eeeretárle Rt
80.00.

VM.

Pite»

Ml»

28800

Rt

clancia/seourança H prartur
tomer-ee especialista am Intormáttc» (máKlmo 5 auta»). 20

170,00.

S86/AMD-133

165.00. CO Rom Bs Rt

Rt

170,00.

M»m6rta8MBRt7O,O0.T:717768«/98e>4l»7ToM«»

¦no» d» eiveriancia. TM: 2481824/6274383/ 6734866
'¦
E eoAULAS INFOR»»ATrCA

Placas Pentium— p»>

mo

ca de vWeo VOA TRIOENT
1MB Rt 40,00.2 MB RI 66,00.
Ptaca Pntlum 100 Rt 316,00.

computador.

Ptaca Fantlum

133 Rt

415,00

c/upamáo para 1 Cash» de
266 MB. Kit mult mMM Si Rt
230,00. Driv» 1.44 Rt 33,00
.

atMragtmo».
.

Garantimos»

OOflMUfO»

MNMMi

DIOITAÇAO COMPUTADORIZADA - Currículo». 3 forra*. 15

• (Tsrg«t).
Perfeita*
condições com disco d» InstaPLACA

drlgo ou Luiz ter».:

doa; Imprima cartotrinha, toImprl.
ma racibo. wtnoowHo. Poiia*
to646-t»»6ciod,648t1»l

DlgUaçao geral.
Ftuemoecertaovrsrla.ettoueta, papai timbrado, catandâ*
rio*, Mc. Contato Andrá*. TM:

Quldiom - ImpreeeorM - Piacaa ¦ Winoowa 96. oatviço ho**
neeto. AoMtamo» craque pr».

281-1314.

Rt

PARTICULARES

AULAS PARTICULARES • Win-

295-2616/

dows 3.11/86. Word 6.0, EseM

542-9067

8.0, Coral Draw S.076.0,100S

PROMOÇÃO MEMÓRIAS-1/4
MB, 30 P.. Ut 13/65.00. EDO-

práticas. Imprasaa», euto-adevisH»»,
»lvo».
cenoes
d»

RAM 4/8/16 MB. 72 P.. Ul 40/

transpsrándes.

Zlp-Oriv*.
Ut
68/138,00,
270,00, ZlpOIS«,U! 25,00. HDs

corrNguraçto d* «Istam». 2*8-

e «It-muHImldi». UP grade, supermlcrol 442-3005. MH Com-

•.Mv

puter.
SCANER EPSON >Prò-PC retoluçlo d* 1.200 a 2.400 novo
Rt 1300. Tel.: 280-4*12/ 9940517 Júnior.
-

1.08GB,

Instalação

e

8754.
PARTICULARES

3.11

Pow»r
TM.

•

86.

Point,

EseeM

S0.

5.0.

Mc.

CorM

2734732

MoM

2*244*8

136607
gule-de-moGltaon/
«eta@rlonetcom.br
Cod

1.2GB. 20QB» 2.1GB raspãoUSt 206. USt 220,
USt 290 • USt 300. Procedei)ci» BSM Computar Mlimi. Li-

AULAS PARTICULARES • VM-

rm-

86; word; •necM; «com». In»trmor especlsllisdo. RS 15fl0

«varrwnt»

Pronta

Garanti».

837-1103/

TM.:

traga.

1.708

QUANTUM

•

(slrocco), 2.1QB («relençemenioe, reepectt-

vartwnta

USI

tadaa para auaa naoaaakladaa
especllices: Windows 3.1 X •

hor«.RIc»rdoTM. 681-4886. e

837.1107/98H830.
WINCHESTER

USt

256,

AULAS PARTICULARES -

A

domicilio. Em Ao»»», básico •
¦vincado. Rt 20,00/tor». Oe-

•

Computar

ÉCursos

•

Cornou-

CONFIGURO SEU
tador. Instalo Software,
6,

DRAW

aposma».

829t, Adriano,

'

auta»

Interrat

Tratar

7

dia»

Cur-

IntemM, din

A INFOCULTURE - Eruin» Inlormá«ca sua cisa/ amar»»»
Windows, Internet, ate). Configura programa» a equipeRttultado

garantido.
Di* • horta, 2* á domingo. 381-

Eaosl.

1847/8744888 Eduardo.
-

INFOCULTURE

IratanV

OOTMpurS,. PíiiJp^SIBSS

t (wKl*

ri», ta», CO Rom)
garantido. OI» • noite, r/dom.
3914058/ 361-4300,
Mont»
MANUTENÇÃO gem micro» PC, Iratalsçao MH
multimídia, t«s-mod»m Mc...
A

Consertos monitoros» tmprss
toras, driv»», winchwtar. Orçemerrto gráti».
Edson..
'

T:

288478*

ROM,

Em

disquete

e

pr*-«ltab»tlzaçáoi »

COte-

lntere»voTeiyFai3

„lit*r»cta_nrc«»tti microcoffiputodorss a rwnBrsaaorss,
inttaiaçOo

os

Wt .rauiamidis,
tai^nodtm • contrato *• mo-

. ..'fsjsianoSt anstv
ooa. papara vmoradsSi tm%mm*
¦
P»eV0M.HP**0.
çáo geral. P
Ftamenoolt

da 14diaaoort1doao*j Intorca*
tado». Dou estagio. Ligar *»*.

Ale|andro

1.33 Uri 225; CD rom «X Uri

20.00

160. TM: 287-7208.

0884/ RH» 3824810.

221-

De

Microcomputadores,

ASSISTÊNCIA
local

TÉCNICA

Im-

• 5.0.

PAGE MAKER

621». Edson.

Periodo

.

AM-fHrVAt

- No

MatNtançao. Instatacto.

taa-modem.
drlve»,
pisca»,
multimídia. CO Rom, programas, spIleaUvos, foooa. Otimi*
zaçáo oompteta.
"

Word. Iiwalarnoa Software ws

computação

e
MátiC».TM: 278-1611

Aula» p»nv
— —

gretiaa,
ton

«no* •iperlenci». 541-7170.
LINKEO INFORMÁTICA — PC/
MAC, suporta em Rsrdware/
sottwsra, conflguraçáo. insts-

mono-

livroa, spostllu.

car-

etiquetas,

visita*.

rói.

Ollveir*.

diverso*. «pllcMIvos diverso».
Marinho. TM: 5*44050.

laçáo.

GRAFICA
COMPUTAÇÃO
PC/MAC:8c»nnerRt4.00.DIgltaçáo Rt 1,50. Trsnsp»r«n-

Impressáo tarrm4.00.

Protetoe

grtnco» »<* consulta
do TM/Its: 174-3875.

Fernan-

6114708.
MALA DIRETA -15.000 nome*.

çáo d* ternos *m
562-7481 Lúcia

gerei

TM

-

DESIGNER

EDITORAÇÃO/

CONFrGURAÇAO - Montagem
ait

multlmldta.

taMitodem, (cartrara, uo-grada, mamôriaa. Windows 9.11/
BBS (24hs).
8», (ntarrat •
T/Fr_ 201-7808 Teletrim 5481838 o**
«4(1014. Retorno

- Instslsçáo

d» software, Kit mlltlmldia. Ia»
moldem, Impressora, manutançao
MoM

e

etc.

292-449*

Trtito», livros, etiquetas, mala
direta, cartão visita, scanee-

cto. Vera/AndrMa. Leblon Tel:
2884701

TM.:

2734732

Cod.

138807

•

EDITORAÇÃO/DIGITAÇÃO
Cartões de visita, canóes d*

rar. Atando todo Rio d* J»nMro/
TM*:

Região

Lago*.
/
267-1637

Altamir.
546-1838

cod. 1182879.

Uvroe.
lay-out.

ELETRÔNICA

revista»,
de

Mercoe

periférico*, software*. Inettlamo», configuramos, otimizaespecifico*.
Infor-

*m

SCANEAMENTO IMAGEM- Armannammto
d*
dado*
a
Imagens em CO room ei digitaçáo ou Ocr. Currlculum. teeae,

trabalhos

Ut 350. Fi-800 digitai
copiadora, aecretária. Ul 380;
tárle.

SemueM3»3-21»wr_40»»

colorido Psnssonlc Ms
1350. Ne caiu. sem

visor

3000 Ut

usolll Tel.: 3934199
-

HP

Laserlel

c/Murilo peto TM. 28646»»—i

Pacotão 95^

SCANNER

IMAGENS

- Foto*.

pUaactt. Qualidade prótissional p/ Horiuvpege, computaçáo grátre*.
2204647.

tant

Basic 4, Sonk»*»»»
FH» 96. Nleed for

30.

2115075

ger MMttr 80. CorM 60. Jqgo* Rt 60,00.T:(021) 756-1390
J@mtec.crMt.(|

Roberto

13 OOhe. Htomifrói/BaHade .

í

i

í

Aplicativos-CD iep»
dal,

Windows

Office

96

96

portusXwsi
torta»

português,

«ditoraçao.

TM:

logotipos.

computadoree * rede» loc*i».

»c*nn**m*nto. Imprestao iato d» tinta. Alta quMMadM

Avutaee (empresa* * partiuIara») a contrato». Tel/Fu:

Maroelo. 2304888.

vendas. Santos 382-1125

Praço real. Roberto 201-7808.

r*ctor.3O*tudro40.0ua»8A
Remove-rr 96. Total d* Sdpffgrama* no CO, tudo corra***
pare Instataçao a voe* »_*>
g*M4»0OMwN>*d*RS»
por programa. Sorlcrta «*«_
pelo tai

ou por »-mtil.C**K
9*44063.
_^

Kit multimídia-4/6/8.
MV300/3M

—

Respectiva-

C*nnon
Bi 210/ Eptton Qsx color —
230/1*6 — entrega. «*r«M».
manutenção, instalação rjeral.
mente.

Impressoru

,328-1887/437-7081.

«liÜIrVll

0 melhor cjaderno de classificados de automóveis do Bio. Disparado.
É só ligar para
QXQ1

ii

que o JB vende seu carro rapidinho. Seu anúncio

vai aparecer em 3 posições diferentes e na Internet durante toda a semana através do JB Online.
,'
JORNAL DO BRASIL
Moto.
Carro
e
no
caderno
Todo
sábado,
Por ordem de preço, de marca e por ordem alfabética.
Perfeito para quem vende. Perfeito para quem compra.

.

FILMAOORA
JVC-AXIOtO
;
Zoom 140X Ut 880. JVC-AXS2»
Zoom 14X Ut 750. ambas cá

unlvertárlo*.

Core*/P»B. ImprasUo |*to de
Mariana 2244254/ 2240773.
ttata.

gsns, tomar», revistas, carta<*e. out-doors Aumente auaa

etiQuet»*.

-

FAX SAMSUNG - Fa-100, digital, copiadora, entrada, secre*

WINDOWS OFFICE - WirPJbvJÉ
NT 40. DMthi 2.0. V8 4.0. P«

r». Contrato» d» ntanutaneto.

curon*.

Tela

dee. Peça catalogo grátis
951-101».

Spoed. etc. TM. 5324489 cod.

8 R M INFORMÁTICA LTDA Inetalaçao • manutençío de

tatatto» »m earU. Serviço» tf
garanti». Apara» Rt 26,00/ ho-

CI>Rom. Delphi 20. Wlndow»
NT 4.0. CorM 60. Visual Basic,
4.0 * outros, ijttrmae novida»

tamet. Upgrade, Mendlrranto
vulso/ contrato. TM 280•
9073/5*6-1636 CM 1191200

EDITORAÇÃO GRAFICA -.Cartoes de visita, ta***, currl-

CRIAÇÃO -

Eletrônicos

Scaner, Mc Remoçáo da vírus, acesso a InFai/Moden,

Crio proptgandi
c/ qualidade pi prospectos, lomatoa, mala dl (ata* embala*

— Ao
TI
ASSISTÊNCIA
ITÉCNICA
_
mu micro, rranutançáo e Ira-

E

A ATENÇÃO - Programa* erre

6. Visual

-

«núncio»,

grttica. Impreeeáo 300.800 DPI ¦ laser.
tlg»r*8»421». Edson.
tudo

saita-tetra.

MANUTENÇAO/INSTALACáO
- Oa micro, KH Multimídia.

rne«ca.T: 270-3298..

EDITORAÇÃO

at* as 19*. Psra as erjrcòes dl
domingo e 2*-tarra at* as 20h df

Wlndow* 96/96. p*gem*k*r>.
ptV>4oshof}. ofttce port., Corsa

quetae personalizada». Curriculura. Mal» Dlral». Parrftetoe.
etc. Impreeeor» colorida. Li-

-

Onde esti

quem quer comprar? Onde estl
quem quer vender? 0»»»S0O»
Anuncie por tekrrone de V a
P-taira par* todas ae ediçoet

to). TM: 205-5672..

Sistemas

ELETRÔNICA

CLASSIVENDE JB -

etc), consultoria, atendimento
especielizado (avulso/ contra-

Conaultore»

vistas, iornals, horrapag*. PC
ou MAC. Tel. 2284808 Sartori.

*catv

re. periféricos (Kit multimídia,
HO.
fax/
modem.
Cfrftom,

Bulld

gar Marisa */ou Eduardo. Tel.
5614670.

TM:

5M. importada, sem us*. 12
tolhas p/mlnuto, frente e verfeiif
RS
1.500,00.
so.
Só

mo».

CONFIGURAÇÃO - Mtnutan- Instalação. CO-ROM, HD.
çáo
Up-grad*.

confiou*

IMPRESSORA

EOITOAAÇAr,
^AO ELETRÔNICA Fazemos cartoe» visita». Ml-

10 «no» «pertenele. proielo
gráfico, criação, logotipo, tolder», cartaz**, otálogo*. re-

la«-mod»m,

ln*tM*e»o,

otimização d* eomputadoree. ta» modem. kH muro*
midia, acanrara, impressor**,

MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃOUp grade de micro*, sottw»-

REDES LOCAIS - Novell «LanMicroa,
lmpraaaoraa.
taatic.

EDITORAÇÃO

WINOOWS46 - aNc*r46. cc^
ral draw, (ulo-cad. srarowaro

d* ou Andrá*.

Natal personalizado*, eonvlta*. certificados, digitação de
etiquetes.
«MO» rm geral,
TMLuctan»,
TM:***4754

gul*-o>motels(irlo.
neta com br (Jllaonmaorier

E-mMI.

Leblon, Sáo Conra-

Copacabana (Zona Sul).
RS 350,00. Tel. 445-448». Merdo.

DESIGN
S
visul • dlgit*-

quem quer vtnter? O80*-23«X«

IrllUlaiH:

Ipanema,

mento. restauração imagens,
logomerc*. Home Pag», Auto-

CLASSIVENOE JB - Onda *Mt
quem r)u*r «oetprar? Onde est*

•

274-4854.

ELETRÔNICA - Artes
gráfica*, imoressáo colorida/
PeB, Scenner 1.600 D PI. RI
5.00 por passada • A4. TMtrtav.
293-7833 hor.corrarcl»!.
EDITORAÇÃO

remoçáo d* vírus, «di-

toraçao. criação, 3d, *c*nn*r,
impratsáo A3. Tel.: 512-1860/

B*ratl**imol

Programaçáo
•

d» Rt 2,00.

TM.:

problemas. RS
4614277.
TM.

hora

INTERNET • Náo perca tempo.
Coloque página na Interrat p/
vender algo ou tar **u ondereco eletrônico Designer -15

EDIT.

CD ROM • gravação cd » cd,
RS 40.00. HO a Cd Rt 80.00.
Apanho • entrego. Shareware

CONFIGURAÇÃO

Técnica

cutara».

Quatai, anvsiopaa a cartões
d* visita. Aprenda em Sh.TM:

taitoe.

loto*

Assistência

GArtr«rjiNHEIRO-C/r»»umlett-

CD ROM • Gravação back-up
d» HO. cópl» CO/CD Sun de

ratartrio-TM.:*

cto, lazendo

mala «reta,

.

tabele»,
gráfico». mal» direta e currlculum.

Teses,

Resolvo

15.00/

Tratar 453-1871 Raquel.
-

•

DOMICILIO

Paulo..

nhamos/ontregamo» Rlo/Nrta-

ca ootorld» Rt

A Otlice-Halp - tm

»8»»Drrv*t»c.»«b.»J0/l3h.

QUÉ8-

rua.

visita,
Tel:

monogreflM.

e ice lente. Alexandra,
tel. 5524111. Ligue já.

586-

moe. TM.:!_____

DIGITAÇÃO - T*xto* em geral,
trabalhos
escolares,
tesas.

lidada

trabalho.

Vou sue eseel »mereça
laa. Configuração de Programaa. BBS/ Internet. Retiro VI-

currlculum, etc... Eiperiencie,
rapidez, apratmtaçeo. Ape-

Ur.no», t44«Ot«rl«. 2704348.
PORTU-

de

espoders.
Preços
MC.
5*347*6.

Tolos,

seu

Au-

gomarem, »rt*-flnal, panttelos. diploma», ale. Busco/ »ntreoo.TM. 5*64152.

pressoraa. driv»*, monitore».
Intuição d» Ptaca» »i Kit
Multimídia. Atando local 2SB-

EM

VISITA

-

o

•

INFORMÁTICA

cartoe»

convite»,

_Z

português, guia uá___
~stT
modem,
impressora,
scanner. vídeo. etc. Temos
Inclumanuais |» traduzidos. "TéT?
rtbedo/domlngo.
slve

P/o

dnwrao*.

IMPRESSORA HP880C - Rt
450; HP850C. RI 5*5; Na embalagem. QMantia. entrega-

DIGITAÇÃO - Em geral, tratolho» escoluee, universitários.
MM», ««queti». currlculum.

su» «acolha. Náo pare* mal*
tempol
TMMru.:
891(021)

tal.

8816 » 8734251.

seite-feira.

no loc*l d»

e recebi

voe*

par* todas as edições
ai* as I9h. Para as edições de
domingo a2M«tm st» as 20h da

máoca atravss daa
Intarrujcionsls.
publlcaçon

Carlos,

Internet «
HOME PAGES
com .itiformáttc* • domicilio,
dei»* qu» o mundo conheça

6M*ira

malnoraa

=

Manuais

ração,

quem quer vender? ONO-23-5000
Anuncie por tertron* d* 2a •

BYTE PC WORLD - PC Magakrarnet. Sarbe a que
Zin»,
acontece por dentro d» Infor-

Tratar

-

CUSSIVENDE JB - Onde está
quem quer comprar? Onde está

dem.TM. 3314*47..

Assine

garantido.
2864866.

s

d» Enaanherla • Arpjrltatura.
Vou buscar em asu escritório.
Recebo e transmito vi» mo-

Tradução

2864888.

Windows 95, Modem, Placas
SCSI. Softw»ra». Viru», UpOrada s rspsro daianoa. MZ*

aparta» Rt 28.00.
Instituto 18 d» JíttMro - Rua

Matricula

EDUCATIVOS

no 532-0770 código: 4005432.
GRAVAÇÃO DE CD - LP. CO.
HO para CD. Serviço rápido •

DIGITAMOS

Mar-

CIJRSMI*ATICOS-d»lritormàtrca: rjtgltaçao, Lotu», DBass Ml, Word, Windows,

GRAVAÇÃO CO ROM - Ligue
para «714250 ou deis» recado

CARTÕES OE VISITA - Cento
P/B Rt 13.00. Color Rt 22,00.
Pesei eapeciel. Criamos: lo-

Com

En**

2814888.
- Cep:

- ConSACERTE A MAQUINA
ouro memorl» Interrat, Instalo

rx»A—J.TM. 238-468».

PradM alude? Chama «gorai

hora.

de aceesorlo»', protrssionel ei
11 «nos d» »sperlenci». 598-

"_í'

32*48».

rei

Micro

CurncoHM*. Certooe de Natal.
Convite». Muito barato • qua-

InwmaçDSS!

da Windwoa, Word, Eicst, Co-

mantos.

2(1448*

300

garanti*.
pronta entre»». TM: 637-1103/
985-1830
837.1107/

24h.,

TM.:

28.00/h.

tamet (Eudora. Hstacetil, FTP.
WinHorrapig*)
Word
6.0,
dows

1636 código 4451879

meee
ImScenner
¦ressoes PB/ Color. MMhor
praço. 2324835/ 240-4342 /
.
648-1636 cod: 4450037.

______

CARTÕES

A

AULAS

31544

desenvolvimento

ma» aob med-Je. Manutenção
garantida • suporte 24 hs. Rio.
Niterói e Friburgo. TM. 546-

DIGITAÇÃO, EDITORAÇÃO Etiquetas, cano»», panfletos,
curriculuns. logo», anúncios »

• O»

8874

deu:

laçáo • casos. Rt 860.00. Ro-

•

^WWia\

EI»mlrM»r)»z»«.
AULAS

281-1810/

Postal
20.780-970 RJ.
Ctlxe

consultoria, projeto
de siste-

namento,

gotipos. Mlqueta». mala direI», programação. Impressão
matricial e law. Monto homvpeoe.

I

FABRICA 80FTWARE — TrM-

Mário.

prático, oom proWaaiimi aa*
per lenta. Oamonatraoêa aam

•

TM. 5214611.

gsrál.
294-2037.

ZZ!X*7ZSXZrZ.

di«auata.lJer>«TM.567-2r
TRADUÇÕES

rio: Rt 5.00, Cantes Viarta: M
15,00. Mal* Direta: Rt 32.00.

digitação
TM.

^).M7.«porp»gln.2

cheques

P*ra

100: Rt 3,00. para remetenta: Rt 4,00. par* destinei*-

eO*tlqu*t*s,R!6.00.
|»*^
Pepel V*rgt, Rt 10,00. Convt-

•
OtOlTAÇAO EDITORAÇÃO
Folhetos, trsnspartnclu, lo-

Twi

-

eom

+

___.
-gr

MANUAIS

TRADUÇ*»

e

mo*. 267-0204.
ETIQUETAS

24h.

raa Jo»ra 227-5W8.

correção.

Cartoe» visita, etiqueta* eok>
rida*, formulários personaH-

outro».

ítSmninJSsTi
~ 'JJJ____.

ACERTA CWrKKNMÇAO InatalaçAo - Hafdwara * Soft*

tí

cNnhalro

botlc

it

NWIMrgTt

rio. Windows 3.it wfnoowa 9o,
H$
Word.
Eaoal,' Internai
15,00/hor». TM. 248-2508. T«-

TM.2S144I9V2S1473*

AULA ACCE88_- CorM, Cllpp,

HO

zedos • receiruártoe. Entrega-

logotipos,

Rt 1.00 cada 4_w
digitada. Tratar Mé aa t«aj_
cutura.

mala-

congelados,

direta,

canos*,

TRABALHOS - D*tilográ»__
r_„
.__
^
tos. textos, rwospsetoe • rajrr^

ariroa*

queus. c«rtr)ee d* natal, curri«Mos, cartões de viarta, mala
«reu. Manutenção de micro.

Entrega

4498 Cod 2117088.

Mr-

cddtgo

andaraçimamos,

DIGITAÇÃO 24 HORAS - Sába«to», domingo» a ferledos. EH-

ta».

compfomiaao.

AULAS INFORMÁTICA • PI IntcUni*. resleend» ou «acrlto-

8058/3514300.

215;

—-—¦
9*~—m

*___*__
pi»-"w

aau

oanhtí

Uri 49; 16MB Ust 114; UsRouri

raa,

bit meei—

_________

Cltu-

28*47*8.

Dalpfti, Caoaili Powsrpoint, Vh
•uai Basic. Windows. Wlntart.

28.8/volc*

DAS-P/ctoquee,
legens,

p*ge, trabalho d* dig
em geral. Tratar Andrá

PESONALIZA-

**noS884318

• a mili
Iiiim'i«iiii.
jjKriry» *» matam, ***»»»•

AUTOCAD

287-1183.

16MB EDO Us1114; 8MB

s___ta___ti

________m___i'
—irmmrmw^mt

2844—.WIHtam.

52;

¦

TtcmcA

.. -JPCia

r
i».iw hora.
•tcrtlôfto. ne
W 10,00
eu
ou eacrnena.
vm
MfltUMnQM
pffva»wv*j

EDO

Uri

ÍOMie*!

HV

Linguagem

Capper. Tratar Márcio Atasan-

**mm*if\m m* muintn

j___

160: Diamond 84,2 Ul 120; 1.08

CMOM - Gravaçio Rt 90.00,
45,00.

USI

SEDO

_at*_*_H_

ETIQUETAS

consultoria.

aueco/ Entrego. TM. 446-44*8

eemsemm

Cdrigin.

•

Auta

••

Acaba-c/»»mprotl»m»».

vida», aulu, programas, equl512-4281.
Mc.
pementos.

16MB Ut 118; 16 EDO Ul 11»;

_

AULA

to». IratalaçoM,

8MB

____mm____\

n/MNB.

Serviços

TM: 3*341*8/8*6404»

copia Rt

2*6-2616/

1107/983-1830.

Memória/HD

0rlfMCtoMM

842-9087.

AO0 AUXILIO INFORMÁTICA-

e Pentium
Ut

RS 800.00.

minuta.

BMB40/EOO.

á

^!!^e*S2XZ

1*31.

mMM, tüMüra, Ifflpfsssoraa,

MM Computar Mlaml ExccMlent In P»rlphe«l«).
Pronta
'TM.:
entrega.
537-1103/537-

vista ou Rt 700,00 em 3x. Tel.:

PAfUOUWf

Intomai. D06» Wwd» Winòowa
t*. Instalo • «xrtleuro hardwara/eoftwar». Rt 20.00 • ho-

rnprMHvtmm-

ta UM 82 • USt 118. Ucradas
Garanti».
(Procedencl»

TM*.

Btn.. lüfMtr 4a maaa'(4M0
•

ItyORtdATICA

AULA

(320 «
sedo» o»

(procedáncl» BSM
Lacrado*,
Mlaml).

-

_^_^_f^_^k

M»

AULA INFORMÁTICA •

0* Ia linha. GirarrUmo» • «nhagamos. Tel. 2814419/ 281-

18MM0/EDO

_

MÕ-ÍUI

TM.t4M888,»-

Hl 8. Balacan

¦

TM:

IMOrTtor».

RlHasrt
ornmn

bell),

MEMÓRIA

aV_B_____

d»
digital
Tratamento
imegem (pewerMac). O» Isto462lotolilo.
Monle»
ao
grafia

OfSENVOLVIMENTO- D» Statama sob medida, treinamento

86106 CetaoJOrttor

cais» oom
«tto»

Rt

drt/curao». Pr»»e» «ciillvsl».
cod.
TM.
MIM*4_l«4r|*

s____4VM_l
pl"*»'P—»l'.

«WMe».

spostli».

emÉÉtm

RanMdo

(Prooxwncl»

0*0, super VGA 1 MB Rt 40,00
d» 2 MB Rt 56.00. Momorlu

.'

Monitor

m

credos.

RI 83.00. 8 MB EDO Rt
86,00. 16 MB R1130.00.16 MB

Zip Drlve

I th).

WINCHESTER

lipt 0.28NC, Ias medem 14400
* Epton LQ STO + meses/
troco por notebook. TM: 694-

S1625A

s7

300/

Ut

MEMÓRIA

PENTIUM 120 - HO
1.02.16MB Ram, monitor Phl-

VENOO

CARTUCHOS ORIGINAL - HP-

multimídia

133

100/

osdlgo

<«»07« 888-2383

Ram,

Pentiun

ca

5654573

SVGA,

RI
1.800,00.
peed,
521-5085 ou 648-1838
4587836 Beto

7724340.

da

KIT MULTIMÍDIA • MiUuml 8«.
Room
8>,
CD
Rt
350,00.
RI180.00. Memòrl» 72P 1SMB

tor

Menor invHtimento do mertÜdo. Consulte-nosI Tel.: 258-

t»

Técnica. Curso» d» M«nut»nçáo. Tels.: 685-2919/ 6814088.

—Kit multimídia Imprassor» lato de tinia colorida,
tudo Rt 2.200,00 Aceito oferte.

HD.

K SHARP —486 OX

Aaslstáncla

sor, suprimentos.

7B0

ciado

Bi Tel.: 256-8707 •

reposição, lâmpadas, rolo, fu-
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Cidades pequenas, grandes negócios
a
Mlá passou o tempo em que a atividade de prover acesso à Internet era considerada
em
tocidades
se
espalham
pelas
nova corrida do ouro. Hoje, os provedores comerciais
os olhos de quem
Mas
é
tão
assim.
não
o
mercado
do o Brasil e descobriu-se que
fácil

¦ SILVIA GOMIDE

rede se voltam cada vez mais para o interior epara pequer levar as pessoas à grande
Rio, um convênio entre o Sebrae/RJ, Telerj e EmbrateX dedica-se a
quenas cidades. No

! - Como surgiu o Sebraesat?
, - No fim do ano passado começamos a estudar a monta•gem da rede Sebraesat pensando principalmente em levar
! o acesso ao interior. Cidades como Rio, Niterói, Petrópo! lis, Volta Redonda já tinham condições e provedores. No
i estado do Rio, temos em torno de 90 cidades, nelas há mi1 lhares de
época
pequenas empresas que precisam viver a
de comercialização de produtos
a
época
informação,
;da
: via rede, ter acesso à bases de conhecimentos. O problema é que no interior não tinha porta de entrada para a InIternet. Consultando as entidades responsáveis por isso,
| não havia previsão de pôr pontos de acesso em todos os
t lugares.
O apoio da Telerj e Embratel foi fundamental nesse

tornar esse mercado, ainda mais promissor. A rede Sebraesat criou unia infra-estrutura
das empresas mesmo em cidades deficientes em telecomunicaque permite a instalação
diretor presidente da MW House, empresa gestora do Seções. Mauro Ferreira Franco,
"100%
braesat, acredita que quem começar como provedor de acesso do Sebraesat tem
de chances de sucesso." AMTDHouseé responsável por toda operação da rede, peto
centro de controle, dimensionamento, suporte técnico a todos os provedores, pelos convènios entre o Sebraesat e parceiros fornecedores de informações e pela pesquisas, de novos produtos. O Sebraesat fornece acesso à Internet e à informações exclusivas. Alguns
dados podem ser acessados por qualquer intemauta, outros precisam ser pagos separadamente, entre eles, informações sobre marcas e patentes e sobre o governo do estado.

caso?
! - Fizemos um convênio Sebrae/RJ, Embratel, Telerj para
: levar até setembro do ano que vem a Internet ao interior.
'Levaremos
um ponto de acesso do Sebraesat, e, conà Internet a todos os municípios do Rio.
seqüentemente,
\
-E como é a estrutura dessa rede do Sebrae?
¦•Estamos levando para cada município uma antena ao
! satélite Brasilsat. As antenas ficarão no balcão Sebrae,
j qúe terá um roteador. E a Telerj levará links de pelo me' nos 64 K do balcão até o escritório do
provedor de acesligando quatro pontos no Mercosul,
também
Estamos
so.
;
! Buenos Aires, Montevidéu, Santiago e Assunção.
-O preço desses links é o mesmo praticado no mercaIdo?
; T O preço do link depende da velocidade. Nos lugares que
tiverem uma linha digital, o
preço é normal. Nos lugares
¦ onde não houver a
vai
pôr a linha comum, a Embragente
! tel usa dois modems e vamos viabilizar a ligação a 64 K.
-Haverá linhas suficientes?
'O provedor terá suas linhas telefônicas e modems. Mais
a Telerj nos garante essas li; uma vez um convênio com
nhas nos municípios.
Quais municípios estão mais interessados?
'
- Estamos atualmente com 1.027 candidatos a provedores
; inscritos, já recebemos 230 cartas de pré-qualificação e
existem 52 candidatos pré-qualificados em 11 munici'
metade dos interessados.
pios. Na capital estão mais dâ
-E as cidades menores?
-Vamos fazer as instalações das antenas sempre garan: tindo acesso em todos os pontos. As primeiras 12 antenas
! instaladas em outubro, cobrem regiões como Itaperuna,
;.Campos, Friburgo, Macaé. Instalamos uma antena e pe¦gamos todas as cidadezinhas em volta com o mesmo
DDD. E cada mês vamos instalar essa quantidade de antenas, sempre dessa forma.
Quanto custa montar um provedor de acesso pelo
Sebraesat?
Dividimos os provedores em quantidade de assinantes.
Trabalhamos com provedores que têm que ter um mínimo
de240 assinantes, até provedores de 3.600 assiahtes. Cada provedor de 240 terá que fazer um investimento em
torno de R$ 23 mil.
«-Haverá financiamento para isso?
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braesat?
Deve
girar em tomo de R$ 35 por 20 horas mensais. Isso inclui R$ 35 para a Internet e mais todos esses prod»
tos de informações. Desse total, o provedor fica com R$
28 e repassa R$ 7 para o Sebrae, para a instituição man,ter atualizadas as informações. Existem outras categorias
de produtos que um assinante do Sebraesat ou de outro
de cursos
provedor vai poder adquirir, como uma série
uma
vão
cobrir
cursos
faz
rede.
São
via
e
que
para pessoa
série de atividades da pequena empresa.
'
-Que outras informações haverá no Sebraesat?
Informações sobre o governo do estado, sobre ICMS],
estatísticas, incentivos. Estamos ligando o Sebraesat at?
Proderj.à Junta Comercial, ao Instituto Nacional de Teonologia, Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
j
Há informações aó para quem iisa um provedw ligai»
do ao Sebraesat?
Estamos negociando com a Associação Nacional dos
•
Provedores de Internet Os provedores já existentes vão
poder comercializar a assinatura do Sebraesat. . i \
-Há mercado para essas empresas todas que querem
•
ser provedoras?
,
Temos um
chegar
em;
de
seleção.
Queremos
processo
18 meses com 50 mil assinales. Analisamos vários dados,'
das empresas interessadas, como a área geográfica ondfc
dos sócios, expef
pretende atuar, conhecimentos técnicos
t
riência profissional que têm.
\
-Quais sào os requisitos básicos para ser um provedor
de acesso?
,:'•
Tem
ser-;
que ser uma empresa na área de prestação de
viços com fins lucrativos. É preciso ser uma empresa pri-,'
vada independente que vai fazer desse tema a sua razão
de existência. A empresa precisa assumir o compromisso
de funcionamento 24 horas por dia, sete dias por semana.'
Tem que submeter-se às normas do Sebraesat.
Como é a seleção?
É feita em cima de um plano de negócios do provedor,
tudo bem quantificado, sabendo o que vai fazer mês á
mês, quanto vai ganhar, quanto vai pagar.
-O Sebrae fez uma pesquisa com os municípios, quais
resultados podem ser destacados?
A
revelou qu£
pesquisa, que envolveu 5.730 empresas,
77% têm interesse em se ligar à Internet e 63% tem inter
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Esse investimento, se for financiado, através das taxas
de R$
que conseguimos, terá 24 prestações mensais
1.200.
:
Mas esse é o iirvestimento incial, fora isso há outras
„
custos? ,
O custo mensal do link, no máximo de R$ 3.500. Conseguimos diminuir um pouco esse custo pelo uso múltipio do roteador.
Que produtos serio romereiallaados no Sebraesat?
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Só no $ebrae/RJ temos em torno de 25 produtos. Cadastro de empresas, bolsa de negócios, perfil sócio-econômico dos municípios, roda de negócios, financiamentos disponíveis para a pequena empresa, informações sobre a área de negócio, informações sobre qualidade e produtividade, consultoria tecnológica. Há informações disSebraesat,
poníveis apenas para quem tem acesso pelo
a
são
outros
pagos parte.
Quanto custará o acesso por um provedor do Se-

resse em fazer horne pages.
É
é o mepossível dizer que prover acesso à Internet
,
Inor caminho hoje Minformátira?
Prover acesso é um dos serviços que a empresa vai prestar ao cliente. O empresário vai poder desenvolver a home page para o cliente, vai poder treinar as pessoas no
acesso à rede. Comercializar produtos como software»,
vai alavancar uma série de outras coisas que vai poder comercializar junto aos clientes. A empresa que começar
como provedor de acesso do Sebraesat tem 100% dé
chance de sucesso.

silviagomkie © openlink.com.br
Mais entrevista com Mauro Ferreira Franco no Jb Online 914

SOLUCIONÁTICA
Tudo 6 temporário

Versão antiga
Caro Abel,
Li, pela primeira vez, sua Soludonática no JB de
29/10/96 e fiquei impressionado com a simplicidade
cauque você resolve problemas de informática que
sam tantas dores de cabeça para nos topic (para nio
dizer besta) usuários. Pelo que entendi você resolve
tudo, e por isso vou me aproveitar da sua grande sabedoria para expor um problema que tenho enfrentado quando navego no Netscape (V 2.01). Eu nio
sei se isso é mais uma mania do Wmdows-95, pois ele
tem me pregado algumas boas, ou sei problema do
Netscape.
Para algumas horne pages, o sistema responde
encerque houve uma operação ilegal e pede para
rar, e lá se vai tudo água abaixo, ou melhor linha
abaixo. No entahto, para outras horne pages isso
não ocorre. Quando peço mais detalhes aparece
uma mensagem dizendo que o Netscape.exe causou
um erro tale tal edá um número que parece ser um
endereço de memória. Já reformatei o HD e «Instalei tudo de novo, mas o erro, que parece ser aleatório, ocorre em outra situação. Isso nio impede que
euiiseoNrtíc<ve,ina8firaaiiirerteMdequandoe
em que location o erro vai aparecer. Nio sou um exGospert no assunto, na verdade aou um iniciante.
taria, por gentileza, que me desse uma dica de como
resolver esse problema. Meu computador é um Pen-

'
•
'
í

dum 100 MHz.
Agradeço desde já.
lMeniroAJegrealegre@rionet.com.br
Prezado Lidenirp,
Não se espante com esses erros, pois eles são até comuns no Windows. Eles podem estar ssnào causados
difícil tentar
por uma série de fatores, e por isso fica
dar uma solução mágica para seu problema. No seu caso, acho que vale a pena instalar a versão mais recente
do Netscape, já que as versões mais antigas (no seu caso a 2.01), possuíam alguns problemas de estabilidade
em
Procure
erros.
alguns
causavam
e
http://lwme.netscape.com. Um grande abraço.

Abel para prefeito
Abel para prefeito! Salve salvador!
Apelo para sua excelente coluna para fazer uma
pergunta que rola de boca em boca, mas resposta
na bucha, na bucha, até agora nada! É possível Ins-
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Abel
Sou leitor assíduo da sua coiuna Soiudonática.
Nela li, hoje, você explicando a um leitor como proceder para apagar os arquivos temporários que sào
ci^os.EmnwumkroCompaq,Presarfc»5226que
roda Windows 95 vejo que se acumulam arquivos
em dois diretórios temp, um isolado «outro dentro
do Windows, um diretório weitf dertrodo Windows
bem como são criados arquivos no sub diretório ca-

talar o Windows 95 numa máquina que possua o
Windows 3.1, de tal forma qúe se quisermos rodar
o dU
programas de um ou de outro, é só selecionar
retório respectivo e dar enter?
Já ouvi dizer que sim, até que vi um anúncio do
System Commander programa da V Communlcatfons Inc. da CaWómia, que permite ter até 100 dlferentes sistemas operacionais na máquina, dando
o adequado bo* para cada sistema escolhido na
hora que você for trabalhar; sem confusões. Esta
empresa fala sério, ou está vendendo algo de que
ninguém precisa, Já que, segundo os entendidos,
basta instalar em diferentes diretórios e chamá-los
pelo DOS?
Um abraço grande.
Fala Estellito!
ÉposrfvelwnvivercomoVWwífowsi.XeoHíittfoiw^
na mesma maquina. Para isso você deve instalá-los em diretóriw diferentes^
System Commander é um senhor programa (comprei em
minha última viagem para os EUA), mas neste caso não é
necessário. Ele é mais indicado quando você quer instalar
alémdoWn^oQSG, WindowsNT, Uma, Oc
Lembre-se apenas de um detalhe: Se você instalar o
Word nó Wmdows.3;X cchM&Atíno Windows 95 tão
vai funcionar; Você vai ter que instalar o Word novamente sob o Windows 95 para poder funcionar. Por isso, a não ser que você tenha espaço em disco sobrando, nem sempre é interessante trabalhar com os dois
sistemas. Mantenha o Windows 3.X em sua máquina
apenas para rodar aqueles programas incompatíveis
com o Windows 95. Um grande abraço.

che dentro do diretório Netec^: Daí e« lhe perguntar: posso também escrever tmvmsautoexecbal lidei
C:\temp,
dei
conteúdo
o
nhas
com
c:\windowsVtcent, etc., para que estes diretórios
nào se encham de arquivos desnecessários?
Aguardando retorno com sua orientação sempre
valiosa, despeço-me. Abraços de,
IrapuanLyra
irapuan@inetminas.estaminas.com.br
Oilrapuan,
Você pode fazer o que eu recomendei para o Rogério Machado lá de Cuiabá. Porém você não'deve apadentro dele
gar o diretório chache do Netscape, pois
existem mformações das páginas por vocêívisitadas na
Internet, e que faz com que sua navegação pela grande
rede seja mais ágil. Espero ter ajudado e um grande

Onde está o disco?
Abri, socorro! Preciso demais da suanjuda!
N(^computadoréumi¥ntiiimlWcoml6MB
de RAM eHD dei GB, e quando o compramos, há
um ano, optamos por instalar o Windows 95. Nosso
95 reconhece o disco coproblema é que o Windows
mo de apenas 540Mb.
Inicialmente nem notamos que isso acontecia, e
tanto espaço
quando o percebemos ainda tínhamos
540
afinal
parecia uma
que nem nos preocupamos,
lotados,
estamos
entanto,
no
Agora,
coisa enorme!
o que
solucionar
se
conseguissemos
ótimo
e seria
limitauma
realmente
nós
se
tornou
grande
para
çio.
Tentamos resolver o problema mexendo com os
as opções:
parâmetros do CMOS (tentamos todas
LBA, normal, auto-detect), mas não conseguimos
inicializar o computador quando fazemos essas
alterações. Nosso disco rígido veio com um dis-

se
quete que nio utilizamos na instalação, que
chama Ontrack Disk Manager, fabricado para a
Western Digital. Temos receio de que instalandoo agora a máquina pare de funcionar, ou que a
a
gente perca o que já tem. Existe alguma coisa
mesé
fazer, ou o castigo para tanta desatenção
mo irreversível?
Obrigado por sua atenção
Grande abraço,
Felipe Cunha kunha@panther.unisys.com.br
Grande Felipe!,
Provavelmente a pessoa que vendeu o computador
LBA existente no
para você não utilizou o recurso de
o
o
DOS
setup, e que permite que
(e Windows 95) reconheça HDs maiores que 504 MB. Isto tinha que ser
feito antes de formatar o seu HD. Por isso, para você
chegar a 1 GB, você deverá fazer um backup de seus
dados, habilitar a opção LBA no setup e, finalmente,
restaurar os seus dados. Você vai perder um pouco de
tempo, mas vai ganhar mais espaço. Além do mais, é
sempre bom fazer um backup de vez em quando. Um
grande abraço.

devem ser
As cartas para O SOLUCIONÁTICA
JORNAL
endereçadas ao Caderno Informática.
DO BRASIL: Avenida Brasil. 500, 6° andar, São
Cristóvão, Rio de Janeiro. CEP 20.949-900. Fax:
(021) 580-3349.

Abel Alves
abel@pobox.com
http://www.jb.com.br/solucio.html
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No DiadaCultura, V"!';;
ministro anuncia novos

investimentos e defende
a reserva de mercado

Comqiiiigãicontida
t
PANIELLASHOLL

mesmo, híbridos, complicados, misturados e
essa dialética é que nos dá nossa identidade",

'

r>

A história foi contada ontem pelo secretário
estadual de Cultura do Rio, Leonel Kaz. SeRockfeller congundo ele, o banqueiro Nelson
tava que não gostava de conversar com banfalam de arte.
queiras, porque banqueiros só
de artistas,
companhia
a
Rockefeller preferia
respeito a
diz
No
que
que só falam de dinheiro.
dinheiro, a classe artística brasileira tem hoje,

filosofou Weffort.
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no Dia da Cultura, muito a falar e menos a
reclamar, graças à estabilidade econômica e leis
de incentivos fiscais que permitiram, por exembrasileiro. Não
pio, a ressurreição do cinema
cultural esteque o problema de financiamento
Mas o debate
ja solucionado. Longe disso.
sobre cultura está ganhando a cena no Brasil
ao tocar em temas como a necessidade de reservas de mercado, a importância da participação do Estado e a produção cultural como

organizado pelo Clube de Cultura, no Teatro
Sesi, no Centro, e defendeu uma iniciativa para
"acabar'com
o dumping da música estrangeira
nas nossas rádios". Weffort disse que a música
americana é tocada nas rádios brasileiras com
custo de emissão zero, uma vez que, antes de

"E

da
preciso acabar com o dumping
música estrangeira nas rádios. Se os ^
franceses fazemvpor que não fazemos?"
•___

aportar no pais, o disco americano já passou
consumidor de lá,
pelo gigantesco mercado
chegando aqui de graça para as gravadoras.
"Temos
que ter, pelo menos, direitos iguais",
"Eu
sei que o tema é
defendeu o ministro.
delicado. Mas, se os franceses fazem, por que
não podemos fazer?", continuou, referindo-se
à reserva de mercado para a música francesa na
Na
programação das rádios daquele pais.
40%
da
menos
lei:
é
França,
programação
pelo
musical têm de ser em trances.
"momento

Animado com o que chamou de
Wefpra cima" da atividade cultural no pais,
"a
de
não
está
aí
cultura
fort disse que
pires na

Lei necessária,
mas preocupante
PEDRO BUTCHER

Fala-se em reserva de mercado para o etnema e o público se arrepia, lembrando dos
antigos curtas obrigatórios, grandes picaretagens produzidas pelos próprios exibidores.
Mas hoje é diferente: a reserva é um recurso

secretarias estadual e municipal, o Sebrae e
empresas e entidades que.atuam no setor. O
convênio prevê assessoria para os interessados
em abrir empresas culturais, em elaborar projetos para obtenção de patrocínios, além de oferecèr um banco de dados com informações
sobre artistas, produtores, prestadores de serviço e espaços disponíveis.
Tudo isso poderá ser acessado via Internet e
nos balcões do Serviço Brasileiro de Apoio à
Pequena e Média Empresa (Sebrae). O primeiro nome a ser incluído no banco de dados de
No
artistas foi o da escritora Nélida Pirlon.
"serviço
informa
item
que oferece", a escritora
disposição
à
para palestras, semináque está
Carlos Eduardo
O
escritor
rios, artigos e afins.

fator de identidade nacional e regional.
O ministro da Cultura, Francisco Weffort,
se entusiasmou ontem, no início da tarde, ao
discursar no encontro Rio Capital da Cultura,

No encontro Rio Capital da Cultura, que se
encerra hoje, foi assinado o Convênio Parceria
Cultural Rio entre o Ministério da Cultura,

.mão, mas oferecendo possibilidades de trabaIho, emprego e educação". A secretária municipai de Cultura, Helena Severo, também presente ao encontro, foi além, afirmando que incenttvar cultura não só é um bom negócio empresarial. É também um bom negócio político.
A aparência é de que, de fato, há hoje uma
onda de entusiasmo em relação ao renascimento da produção cultural brasileira, degolada
durante o governo Collor pela tese neoltberal
de que o mercado deve se encarregar de tudo
— inclusive da cultura. Hoje, a visão é outra.

mínimo em meio a um processo bem mais
complexo, que visa «estabelecer a saúde do
nosso áudio-visual. Na indústria cinematooutra, aliás), de
gráfica (como em qualquer
nada adianta produzir se não houver como
escoar a produção. Agora que fazer cinema ja
é algo viável, graças aos incentivos fiscais, é
necessário viabilizar a exibição desses filmes
— seja na tela
grande, seja na pequena (através dos mercados de vídeo, TV paga e TV de
sinal aberto, que crescem a cada dia). Existe
uma lei vigente determinando que cada tela

M*_tf

Na ótica do ministro, o Estado tem {se partici"Rio
e São Paulo, em geral, se defendem
par.
na lei de mercado. Mas, sem a ajuda do Estado, o que acontece com as produções de Pernambuco e Pará, por exemplo? O Brasil é um
e essa é nossa
pais de características regionais
identidade", disse.
Conforme declarou o ministro, o sistema de
financiamento da cultura no Brasil deve ser um
—
misto do sistema,francês
prioritariamente
— cuja
—
com o sistema americano
estatal
"Nós
somos assim
ênfase é mercadológica.

no Brasil seja obrigada a passar, pelo menos
durante 28 dias por ano, filmes nacionais.
Um número baixíssimo que em geral não é
cumprido. É bem provável que apenas o circuito de perfil mais alternativo esteja obedeeles,
çendo à lei, e simplesmente porque, para
trata-se de um produto interessante. Mas como fazer para que esse produto interesse
também ao grande circuito exibidor? Para ele
ainda continua sendo mais vantajoso passar
um filme americano, com um resultado de

I Continua na página 2

Novaes, o músico Paulo Moura e o ator Rogése
rio Fróes, presentes ao encontro, também
inscreveram no cadastro.
As autoridades explicaram o que têm feito
nas suas áreas. Em âmbito estadual, o governo
está fazendo cadastro dos espaços para cultura
em todo o Estado do Rio. Pesquisou 70% dos
municípios e já registrou 1.230 locais. A nível
municipal, houve recuperação de 10 teatros,
renúncia de parte do ISS e resultados considerados positivos, embora ainda tímidos segundo
avaliação de Helena Severo.
Na esfera federal, Weffort anunciou, após o
encontro, que será criado imediatamente um
setor na Funarte só para cuidar da área de
artes cênicas. Trata-se de uma medida de emerrecursos de peto menos R$
gência para garantir
1,5 milhão para as artes cênicas (teatro, dança
Artes
e circo). O Projeto de Lei de Proteção às
e é
Civil
Casa
da
no
Cênicas já está
gabinete
"redenção"
setor
do
por gente
considerada a
da classe, como o diretor Alcione Araújo.

satisfatório e um custo
público em geral mais
Tornar o grande
barato.
mais
de exibição
também
para o produto
mercado competitivo
nacional é a questão do cinema do pais desde
ingressos subiram para
que os preços dos
e cinema virou um
internacionais
padrões
A reserva precisa ser reelite.
de
programa
isso só vai acontecer
gra, e não exceção. E
ocupar as telas
quando o filme brasileiro
dele, e
necessitam
e
porque as pessoas querem
não porque uma lei determina.
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Nova geração do cinema brasileiro
apesar de polêmicas e injustiças,
Festival de Brasília premia por
'Baile
unanimidade
perfumado'
BRASÍLIA
-0_9°Fttt>
*

1 vai de Brasília
do Cinema Braontem

rou

,-^.OECIBMK

ItDACll IA
P-M3HLMI ma nova e ousada geração de diretores. Baile per-

principais
Cineasta Revelação, este o único a
ter uma premiação significativa: RS
_0 mil, concedidos pela Unesco.
Um céu de estrelas, a corajosa estréia em lonj^-thetragem da paulistana Tata Amaral, foi o segundo
Direção
Vitorioso: ganhou Melhor
às
nascem
Como
Roteiro.
Melhor
q
anjos, de Murilo Salles, embora tenha sido o mais aplaudido de todo
—¦
ò festival
ganhou o prêmio do
—,
recebeu unia pre*
júri Popular
miação especial do júri para as duas
e o Prêmio
crianças protagonistas
da Andi — Associação para os Di"Há
feitos da Infância.
pelo menos
filmes que mereceriam o
Quatro
injusprêmio. Fazer justiça a um é
tiçar o outro", disse Sílvio Tendler,
Distrito

|Jma delas foi com o charmoso Pequeno dicionário amoroso, primeiro
longa de ficção de Sandra Wernèck.

recomendação de José Carlos Avel"Ele
lar, presidente da RioFilme.
acha que eu não deveria vir ao
festival, pois já estou no meu quar*

wmamÊÈÊÈ£k-úl 1 HÜ
_nl__^
i/___^fl ¦—^4^__%ll HAí

^^!9nt_

Rozemberg
seu bom

Cariry

Corisco e

não

Dada

Planalto

Dirá

Paes

venceu

como

BRASÍLIA -i Pernambuco ficou 20 anos sem produzir um lonrapazes
ga de 35mm até que dois
conseguissem contar na película a

Melhor Atriz.

preto-e-branco sobre um mágico
decadente, estrelada pelo falecido
Jofre Soares. Dirigido pelo nordestino José Araripe, desde o começo

TV Educativa, a classe convocou um
!encontro hoje — Dia Nacional da
Cultura —às 17h, na frente do prédio da caixa onde fica o teatro, na
•Avenida
Chile, no Centro. A confir-

__h_9_-__p__5

_wm______\

me, acho que conseguimos superar este trauma, chamando alguns

Amigos do curso de cinema da
Universidade do Estado de Pernambuco, Lírio Ferreira, 31 anos,
trabalho de direção. Conhecidos
"os
meninos do
no festival como

tandò a reconstituição de época
com a eletrizante música de Chico

sobre o pintor baiano baseado em
textos de Jorge Amado, ganhou o
'T^rehíio
Especial do Júri.

Murilo Salles.

e Paulo Caldas,

Padre Cícero, foi o único a
fazer um filme — proibido pelo
Estado Novo—sobre o cangaceiro Lampião, em 1936. Contras-

tente documentário O capeta Cary-

tou por bitolas mais profissio"Com
este filnais", conta Lírio.

Brasília do Cinema Brasileiro,
Baile perfumado focaliza o foto-

do

que chegou a ser eleito Melhor
Curta pelo Júri Popular. O còmpe-

muito bem-feito", elogiou Sandra
"Gostei
Werneck.
muito", opinou

história do primeiro cineasta a sofrer censura política no Brasil.
Aplaudido de pé no Festival de

um ligrafo Benjamin Abrahào,
•
banes que, depois de ser secretário

32, dividiram o

deles para trabalhar conosco",
conta Paulo, que conseguiu amealhar um orçamento de R$ 700 mil.
Hoje, há dois outros longas sendo

Ambos começaram

Benjamin (interpretado por Duda
Mamberti) na realização de um

uma cerveja.

trabalhando

a atuar em cinema

grande divisão entre este grupo de
diretores, quando parte deles op-

de comunicação social da caixa é
contra a venda do teatro e já encaminhou projetos de revitalização e ex-

drigues mas, em nenhum momento,
se cogitou transformá-lo em estúdio
de TV. Temos um projeto cultural de
Artes Cênicas para implantar e ele
continuará funcionando como teatro", garante Jovelino Silva, chefe de
gabinete da Fundação Roquette Pinto. v
"Mesmo
os
A classe não aceita:
funcionários do teatro nào sabem o

marcam a data
O Dia Nacional da Cultura será comemorado hoje no Rio de
Janeiro com vários eventos com
entrada grátis para o público. O
Centro Cultural Light e o Castelinho do Flamengo vão promover
shows de artistas populares, endo Banquanto o Centro Cultural
apesar de não ter'

co do Brasil,

tensão das atividades culturais para o
teatro", diz. No Nelson Rodrigues,

marcado nenhum evento especial,
decidiu franquear ao público to-

alguns funcionários garantem que a
equipe da Fundação Roquette Pinto

das as suas atividades programadas para hoje.

que esteve visitando as instalações
disse que a futura atividade do local
era incompativel com o teatro pois ali

Numa solenidade na Casa de

seriam instalado muito equipamento
'
de TV.

que esta acontecendo", diz o diretor e

\\ ali

Disney

\\ <

Rui Barbosa (Rua São Clemente,
foi mar*
134)—o Dia
'5 da Cultura
de novembro em no-

cado para
menagem ao nascimento do júris-

documentário sobre Lampião. Ao
chegar ao acampamento do autointitulado governador do sertão,
encontra o cangaceiro seduzido
às volpelos confortos modernos,

i pergunta e preencha o cupom.
"rWçfc. Wa_ D_-~ WorH*",
. Etr- .
Av. Bra.il 500/Sala 429,

. O prêmio inclui pamageni aírea» de ida
e volta na claiie executiva, eiudai pagai com

em
(oito noite» em Orlando e du»» noite»
Miami), ingreuo» para toda» a» alrac&e»

do.

A

solenidade

está

marcada

4

O

Centro

Cultural
FÍoriano,

Ligiu,
168) vai?

nidade rara para se ouvir clássicos!
da MPB como Máscara negra. Eu\
sou o samba. Acertei no milhar ouj

está

vos do centenário de Pixinguihha,
estará se apresentando a partir
das 16h30 no Castelinho do Fia-

0

último

dos moicanos.

O showj

para às 18hs corri
distribuição de senhas a partir das|
marcado

17h30.

i

-

Apesar de nào ter programado"
nenhuma atividade específica, oj

mengo (Praia do Flamengo. 158).
No programa músicas de Pixingu-

Centro Cultural Banco do Brasil

nha e Nelson Alves. A direção do
Castelinho recomenda que o públtço chegue mais cedo para reti-

cidiu franquear ao público todai
as suas atividades, entre eles oj

a senha

rar

o

que permitirá

in-

(Rua Primeiro de Março. 66) de-|

concertos de música (12h30 q
18h30) e cinema (0 Mistério dá
ilha e Minha secretária)

gresso no auditório.

!

./

apresentam

,.,

-.'
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para projetos
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inscrições
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'

Estào abertas as inscrições
culta
para a seleçào de projetos
rais que poderào ser beneficia
dos pela Lei Municipal de Incehtivo à Cultura em 97. À frente d;
idéia, a Prefeitura, através ü;

Im ___________________________________lS^^T^^______i S^_i m\
¦: ¦ M_^_B
__^.''¦'I
m
—m\

viajar até 28/02/97.
. A» de»pe»a» referente» ao pa»»aporte, viilo

tro, circo, cinema,

e taxa» de embarque r alimentação correrão

video, artes plásticas, literafuraj
folclore, artesanato, preservação
e restauração do acervo cultural

A

premiarão

O objetivo da Prefeitura é <jt

,

l-krmntWhmkíaminthnmbmtckk.

envolvida».

Lei 5768 de 20/12/71 r náo po»»ui vinculo

ei tor da Jornal dt> Rrasil
guiiha 20" •> tie desconto.

antc/I

dr compra.

STELLA BARROS

que empresas participante^
do projetos terão transferência
de até 20% do valor devido ao
ISS para as atividades e a veicirlaçào das logomarcas na divujgaçâo de eventos.

r**0*IK)^.kKO«r»vàlk^

í9itr-

mais produçõei)
através da lei de incentivo fiscal

de viabilizar
em

c parente» dr funcionário» da» emprria»
Rala
í de caráter recreativo e
promoçáo
cultural conforme item 11 do artigo 3 da

é

centros culturais.

é inlraniferlvrl e o vencedor

rriullado para reclamar o »eu prêmio.
A
e válida para funcionário»
promoção nio

fotografia

e natural e museus, bibliotecas e

i ler* 90 dia» da data da divulgação do

dtst* mkm m Matéria de teofro. Eita pramotõe nfc é aumelatlvo mm im*«m entre desconte.

De quinta o sábado 21 hs. Domingo 20hs.

JORNAL, DO BRASIL
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modernidade determinou o fimj
do cangaço", diz Lírio.

O grupo Água de Moringa,
de
que recentemente participou
shows
comemoratide
uma serie

Caderno Viagem.

)Nao(

do governo para destruir o respei"Afj
tado bandoleiro do sertão.

para às 11 horas.

com o cupom preenchido, ali o dia 09/11/96.
O JB publica o multado no dia 13/11 no

lai.lri.JiJi./SnK

Um filme quej
a campanha;
mais
iria atiçar ainda

chega a dirigi-lo.

reira da Silva (94 anos), com ,Zé!
Ketti e Zé Renato. É uma oportu-j

vencedor e mu acompanhante.
por conta do
Somente «erâo «ilida» a» carta» recebida»,

Endereço:.

concorda em fazer o filme como >

Secretaria Municipal de Cultun
e do RioArte. Os projetos po
dem ser de música, dança, tea}

O vencedor devir* ler • disponibilidade de

¦Lidade:
'Você
é a

j
só'.

Alguns poemas de João Cabral
serio lidos por Arnaldo Antunes,
Antônio Cícero e Carlito Azeve-

'•'

*l W-t W-e*WettlN altada» tnaWaa.

Nome:.

não

promover um encontro entre oj
criador do samba de breque, Mo-j

café da manha em Orlando e Miami

l(,-.|j..Mu:-

cangaceiro

(Av.Marechal

World com direito a acompanhante.

,,,

o

a 23 personalidades, entre elas o
poeta João Cabral de Melo Neto.

Cia Mana de Patifaria e Teatro Imprensa

. Ru-âconcorrer ao «orteioretponda

Q cupom torleado ganhará uma viagem ao»

H

Benjamin:

RioArte abre

Ealado» Unido, para conhecer o Walt Diiney

i

|

Moderna, também, é a vaidade)

— haverá
ta, político e jornalista
entrega da medalha Rui Barbosa

Sio Cri.lóvio/RJ. CKP: 20949-900.

fl,

tas com perfumes, livros, lunetas e I
música. O bando costumava realij
zar o ritual dos bailes perfuma-j
dos, em que se banhavam comi
"Queriafragrâncias para dançar.
j
mos estudar a entrada da moder^
nidade no sertão, que teve no ci-1
nema o seu símbolo mais forte".!

de Lampião diante da câmera de

tores com o uso de ângulos e pia"Ê
nos pouco convencionais.

Borge, supervisora de marketing cul"O
departamento
tural da empresa.

sertãoí

gaceròlogo Frederico Pernambuco, Baile perfumado mostra a
aventura do fotógrafo libanês

Science, o filme empolgou os dire-

Brasilia os executivos da empresa para a estréia", conta o diretor. Quem
pediu os convites foi Ligia Castro

l

e bermuda ou calça jeans,
Paulo e Lírio não perdem a ocasião de fazer uma piada ou tomar

Baile", usando uniforme de camiseta

Regulamento

a

pEHPi

explicou Lirio.

com a geração de diretores de Super-8, que já teve forte presença
"Depois,
houve uma
no estado.

com sua montagem de O Guarani.
"Mas
os responsáveis pela área cultural da Caixa me procuraram e pediram ingressos para poder trazer de

maçào parcial veio da Fundação Ro"De
fato estamos negoquette Pinto.
ciando a transferencia do Nelson Ro-

O .111 lc

9'

H1

produzidos em Pernambuco.
Realizado com a ajuda do can-

coreógrafo Fábio de Mello, que este-ve em cartaz' nas últimas semanas

Protesto une
classe teatral
oficiais. Diante dos rumores da possívenda do teatro Nelson Rodri;vgl
Igues, que pertence á Caixa Econômica Federal, para a Fundação Roqüette Pinto transformá-lo em estúdio da

1
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Filme investiga a modernidade no

¦ Ooiillwuf*_tT ihi ntim

O assunto era só conversa de cocomo a classe teatral escaljxia, mas
dada tem medo de água fria, a movimentacào nào esperou comunicados

\lmÈÈÊ!à-\
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Diaz foi escolhido Melhor Ator, no

Bernadet e Roberto Moreira pára
Um céu de estrelas. Pequeno arre-

Promoção:

t_fi 1

__AH

de Benjamin Abraão em O baile perfumado
O diretor Paulo Caldas (de colar) dirige o ator Duda Mamberti (á esq.) no pa\pel

premiação equivalente à do Festivai de Gramado: se no Sul Chico

bé, visão de Agnaldo Siri Azevedo

1

Wm

Hfl

receber

tado como um dos favoritos, tanto

somente o prêmioi de Meassinada por WaíFotografia,
Jhor

_¦

assistiu a

escrita por Paulo Halm e José Roberto Torero não ganhou um mereçido prêmio de roteiro, arrebatado
pelo critico e professorJean-Claude

matou

jgf^

vai poderia ter um efeito negativo
no lançamento", explicou o diretor.

do festival o filme havia sido apon-

do
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to filme. A má recepção num festi-

amor

investigação

A acridoce

__K__l»ffi_-HR^ÉIi~M»^__i

trava-se confiante na premiação e
satisfeito por ter desobedecido à

uma nostálgica comédia muda e em

injustiças.

líy

miaçâo. Depois da sessão, animado
com a ótima recepção, Murilo mos-

barnabé, os cineastas Sérgio Sanz,
Jorge Bodansky e André Luiz Olialgumas

^v; janH

ser para Murilo
ovacionado pever
seu
filme,
Salles
Ia platéia, sair sem nenhuma pre-

Entre os curtas, pelo menos, não
houve zebra: o prêmio de Melhor
Curta ficou com A/r. Abrakadabra,

cometeu

^__\W^____\

¦__]

Difícil deverá

federal.
, O júri composto pela escritora
Ana Miranda, o músico Arrigo

veira

mmwmmmm^êikmmA

Bil

Octávio Bezerra.

unanimidade os dois
prêmios: Melhor Filme e

do
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autor de antológicas trilhas do Cinema Novo, que retomou o gênero
com 0 lado certo da vida errada, de

estréia em longa-metrafiimado, a
dos
pernambucanos Lírio Fergem
reira e Paulo Caldas (leia ao lado),

de Cultura

-T^jrTrBr'jf^^

de Pequeno dicionário, a categoria
—
foi vencida por Sérgio Ricardo

aP0Stan(l0 nu'

secretarie

^Wjffll

Música: num ano em que competiam duas trilhas primorosas; a de
Baile perfumado, feita pela nova geração do rock pernambucano, e a

sileiro se encer-

I

lfcvou por

mm

(o mesmo de Terra
estrangeira). Outra premiação que
causou polêmica foi a de Melhor
ter Carvalho

ANABELA PAIVA

(••a.

•/

- Rua
Bng.

Jcxegum,
lu,.

Antônio)

400
T:

•

Bela

(O 1 1)

Vista

• São

.39.4203

Paulo

Os interessados devem ir ab
RioArte

(Rua

Rumània.

20).

Laranjeiras, de segunda a sexta.
das lOh às 12h e das 14h às 17H.
para retirar n regulamento.

'TERÇA-FEIRA,

7^
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Nos últimos cinco anos, a
mais na'
prefeitura investiu
recuperação de escolas do

Mais uma para o diário de
bordo de FH: sábado o presidente embarca para p Chile.
Vai participar da f? CúpuIa Ibcro-Arhericana de Chefes de Estado e de Governo
— reunião bianual dos países
latino-americanos, além de

mundialY Ficou pronta u primeira pesquisa realizada
de 19, de
Orama,
americano
instituto
mente via Internet pelo
candidatas
qual e
11 cidades
outubro até ontem,.para eleger das
2004.
de
Olimpíada
a predileta para ser a sede da
dos 1.767
Se dependesse dos internautas o Rio já teria levado:
o Rio; em segundo lugar vem
escolheram
855
votaram,
que
com 48.^
Atenas, com 771 votos; e em terceiro Istambul,
duas
preferências.
A vizinha Buenos Aires amargou apenas

*

Hora da escola

Viajante

RIO 2004

que o estado.
informação é de uma
Associapesquisa feita pela
do Rio;
Empreiteiros
dos
ção
segundo o levantamento, o
município aplicou U$$ 93
A

Espanha e um reCaribe.
presentante do

Portugal,

milhões em um total de 375
enquanto a administração estadual gastou US$

obras,

£

Cultura em rede

Esfinge

Gomeça a funcionar houm enje, Dia da Cultura,
dereço na Internet que reu-

Ao desembarcar cm Brasilia, depois de um descansado

te-.'
rfh;«
au..

¦
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O que Inocêncio quis dizer
com isso, só ele sabe.
BB

BB

j
:

máximo em

:

os eleitores
esperar dois

:

dos sairiam
sete

mais do que combisessão no Congresso
agora só na terça-feira depois
do segundo turno, isto é. 19
Está

saber que,
BiancaBymgtonticòusutprêsa^^íeliz—ao
o preferido
Rioé
o
2004,
de
Olimpíada
na disputa pela
dos internautas do mundo in-tei-ro

Linha e agulha
— das
griffes Krishna, Márcia
Um grupo de estilistas famosos
Over
Pinheiro, Alice Tapajós, Mastroianni, Zoé Avellaneda,
cooperati—
ás
força
uma
dar
uniu
se
para
End, Cláudia Simões

1 Chico Alencar decidiu
na literatura

aplicar
LETRAS CARIOCAS!
)

vas populares.
dessas cooSeus modelos vão ser produzidos pelas costureiras
às sete da
13,
dia
um
desfile/concurso,
de
perativas e farão parte
da
Cooperativa
do
como
projeto
Hippopotamus,
na
parte
noite,

seus esforços pós-eleitorais.
Moderna para
O petista já acertou os detalhes,com a Editora
contando a
livro
um
escrever
a realização de um antigo projeto:

blon. Ê a primeira
mostra do artista na eidade desde a sua volta
da Suécia, onde seus
trabalhos foram elogiados pela rainha Sílvia.

Moda.

história do Rio de Janeiro.
Durante a batalha pelos votos. Chico percebeu que poucos
são os cariocas que conhecem sua cidade.

estudos do
As três primeiras colocadas ganham uma bolsa de
Mendes.
Cândido
, >....
Faculdade
da
curso de estilistas
Danuza Leão e Cláudia Montenegro

I FAA^<3Rb<^bK| Müi

Bach / César Franck / Befika / J. ibert / Bizet/
oaubertPti/ViWflbos/Haendelc.f

rA

mVWOOSÈCJM
Pedro Novaes iflautasdocesi
Tomás Oulasolaivloiadaganiba)
uHirardoloredoaiaúdeeteorba)
manda Siqueira (soprano) (participação especial)

CENTRO
CULTURAL
BancoooBrasil
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j.i«senet/w.».Mozirt/c.Monteverde/Cers*in
FfanzLehár/OflosOxres/JílmeOvílWttnuel
Bandeira / Catulo oa Patxao Cearense í HhrtaBumha
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m szpilman (soprano» Eduardo Amir (baixo)
ciara ZaguryipianoiHuQOPlUer (violoncelo)

Odette Ernest Dias (flauta)
Acácia Brazlliharpai
WandaEicWMuer (harpa)
Marcello Pompeu Hlho (vtoHno)

:

nado:

r

OUMitro msrmmmm mwn

CMTOB* CANTO
Regente: Elza Lakschevitz
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Ernstwmmern Ramlnsh/Raipn Manuel/
irardclpafloespecaii
Heitor MMODOt' Errani Mui*-Gerson vaite
•:
F.Turlnl / L Rossl / C.Frescobaldl / A-MAtobatlnl r
Monlque Aragão • Manuel Eancteira / Ronaldo Miranda
Manuel/TomJobim/arr.OóvisPereira
t.MeruiadeIpanema
, (

• Tel: 5377595
Larao IBAM. n« 1 • Botafogo
PETROBRAS

I

Atendimento Direto ao Assinante
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EXPOSIÇÕES
MAWL ATWAVtt DA MOEDA

áwU

I

LIOWHION
SAO TANTAS AO VERDADES
2«Andar-SalasB.CeD

TEATRO

—-\

Quarteto
Guanabara

• d* Howtwbf. Dia da Cultura ..
Entrada franca «m todos os eventos

A LOUCA IA BONECA
APMtCMTAM OONIA PAIVA
V Andar -Sala A
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Outras locülidades I

:j

papo:

o

presi-:
dente da Câmara, Luís:
:
Eduardo Magalhães.
figurinhas
Trocaram
|
sobre reeleição e princi- j
sobre o anda-j
palmente
mento das reformas.
j

:

mas

com

só

Feriado nacional

ENTRADA FRANCA

DM12

no

ali,

mão

a

dias.

TERÇAS-FEIRAS- 21 horas

' ",'j.

horas,

tiveram

brado pela Orquestra
Filarmônica do Rio de
Janeiro, dia 12, às nove
da noite, no Teatro
Municipal.
• O escultor Maurício
Bentes inaugura exposicão sábado na Galeria Coletânea, no Lo-

nando Henrique.
• Evandro Teixeira e
Marcelo Carnaval são
os dois talentosos fotografos que vão partkipar. dia 14, às sete da
noite, da 2* Mostra de
Fotojornalismo da
Universidade. Castelo
Branco discutindo o tema Direitos autorais.
¦k O maestro, Eleazar
de Carvalho, criador
da sérje Concertos para
a Juventude, será lem-

>05

aperta
i mesmo

de novembro.
Ô, vidão.

MÚSICA NO IBAM- NOVEMBRO 1996
¦o'

go Napoleão.
•
Aperta a mão aqui,:

:

para ser divulgado o nome
do novo prefeito do Rio.
Faz bem: no primeiro turno anunciou que os resulta-

«£^ÇALÇADAO

Americatur.
O presidente da Associação Comercial do
Rio, Humberto Mota,
viaja dia 26 para a
África do Sul na comiliva do presidente Fer-

de ani-:
: prestigiar a festa
versário do senador Hu-:

desembarAmogador Antônio Carlos
rim, prefere não arriscar uma
projeção do tempo que levará

com a performance no
Os técnicos do Ibopc ficaram surpresos
do Rio pelo PST,
Prefeitura
à
do candidato
primeiro turno
Osvaldo de Oliveira.
só citação nas pesquisas e na
Apesar de não ter recebido üma
— o
'
votado: teve 0.7% dos votos
bem
foi
o
nanicó
boca-de-urna.
numero
o
mesmo
24.993 eleitores cariocas, quase
que eqüivale a
de Sérgio Arouca.
A explicação dos pesquisadores é que houve erro de digitação
Sérgio
dos eleitores que tentavam digitar o número 45. de
nanico.
44
do
o
marcando
acabaram
e
Cabral,
J''
Por essa o tucaninho não esperava.

Agentes de viagens
de todo o Brasil discutem a Rio 2004 c sua
importância para o
Rio c para o Brasil hoje, no.Hotel Copa
d'Or. durante o 2"
Workshop de Turismo

Fernan- \
presidente
:
foi
quinta\ do Henrique
do
acompanhado
\
: feira,
ministro Sérgio Motta, :
O

:

do TRE,

sidente

Carona eleitoral
lk.tr

I Ao pé do ouvido \

feita também com eficiência
—
uma
pena que era apenas
simulação.
Apesar do sucesso, o pre-

— No Senado vai ganhar
um homem de prestígio.

toda a cidade—projeto que
até hoje adormece na Câmara dos Vereadores.

Janeiro;

caram satisfeitos: os problemas que pintaram foram simpies e resolvidos com rapidez
e a transmissão de dados foi

HPil

Foi um longo papo sobre
as disputas das presidências
do Senado e da Câmara dos
Deputados. Ao se despedir,
em seu estilo habitual, lnocênció mandou para ACM:

38 milhões e fez 112 licitações
para o conserto de colégios
em todo o Estado do Rio de

50 seções, para testar as urnas eletrônicas.
Os técnicos, dessa vez, fi-

WÈÊBMmyswMM

Oliveira.

MIS. da Casa França-Brasil, do CCBB e muito mais.
É o passo inicial para a
elaboração da primeira
agenda cultural única para

*.<•¦

bwS|
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tem no saguão do aeroporto
com o deputado Inocêncio

vão poder
ço, os internautas
checar as atrações do Museu Histórico Naçjónal, do

Escaldado

\

O TRE realizou na quinta-feira passada üma simula'ção
com 25 mil eleitores, em

fim de semana em Salvador,
o senador Antônio ;Carlos
Magalhães encontrou-se on-

as programações dos
90 maiores centros culturais
do Rio, pertencentes ao
Glube da Cultura.
Digitando um só enderenirá

ai*..-

H

080-9-23*7*7
I
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Segunda a sextffeirti, das 7hkl9h
Sábados, domingos eferiado^^
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ITRO EM DIA - A FARSA DE JS KREIRA - De OU Vtcente *
Oireçio: Ricardo Venincio
Oe quarta a domingo
Ingressos a RS 6.00

I
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t

VENTANIA • TEATRO I
Da AleMm NewMira
Oireclo: Gabriel Villela
De quarta a domingo
Ingressos a R$10,00

¦
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MESTRES DO SÉCULO XX
MANUEL DE'ALLA
.„
ReuleRerteAtoflre (violão).
Rhm Helena Mesquita Imeizo-..
soprano). Raaana LanaeletM
(cravo). LuU Cumae (flauta)
Lula CaHoa Juet» (oboéK Crtattan*Alves (clarineta). Rleardo Anwtfe
(violino) a Alceu Reis (violoncelo)-

OiaOBNov

CINEMA/VÍDEO
-
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BIBLIOTECA

obrasde:
Gabriel Iauré, Corelll e Vlvaldl.

6 de novembro

-

Acervo da 140 mil tftutoe Selèo ded
Leitura-Salas para estudo em grupoREVISTA VtRlDAE. srte. cultura e^.
tudo sobra a programação do CC8B.

18:30h
Que

ENTRADA FRANCA

Brasilcap
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CULTURAL

ftrásittap Capitalização SA

BancoooBrasil

As

gostariam

comentários,
você

JORNAL POnHAHIL

guama

aconchegante!
casa

Promoção Cultural

hclc/a!

saiba,

alegria!
paredes

uV

forque,

suas

Como e
ila

ouvir
e

paredes

sua
esses

bom
podem

que
ter

das

exclusivas,

padronagens

do

lodo,

mundo

melhores

marcas

para você

criar um espaço mais vivo

a

sua

sem

volta.

A

colocação

sujeira

e

sem

vida. li so você decorar os ambientes

incríveis.

com papel de parede. l'or falar nisso
*> mil
a Ali/.on In Acab tem mais de

gente.

A

Venha
Alí/on

e

poeira.

conversar
by

uns.!» bonitas sobre

Acab

rápida
1'recos
com

sabe

paredes.

a

falai
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¦ s|,„u

R.,..lnltl.|»n
\» Ai.iullu .K-1'aiv.i r« Ü í1""11
li.1

CULTURAL.
CENTRO
BRASILDO
BANCO
RUA
RIO

Io

DE
DE

MARÇO.

6 8-

JANEIRO"

1111

.!VI

• -ii"» w"""1' mamam
iSS-WHA

KmlUMUWbAo.ffrt.1U
• h.|)i,. .1.

todt.Kescii*

IM.Hlllv

%

»

lt"lll.l

M-AtB

LllIMÍJ

IM

--'-''-'

Àchfii! Achei! Achf

199$,
TERÇA-FEIRA. 5 DB NOVEMBRO DE
JORNAL DO BRASIL
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Porção mulher da MPB
'

DE SOUZA

'"'

'

.

___

popoomorelal

Maioria estridente por trás dos
.microfones, as mulheres dominam
.a seara vocal da MPB. Qutra leva

'

¦

invade este pré-Natal sojjfeminina
*noro
com os novos títulos de Tetê
.Espíndola (Canção do amor, Mo•vieplay), Eliete, Negreiros (16 çan'jçôes
de tamanha ingenuidade.El-

Giselle

Até que Phill Collins tomou um
pouco de vergonha na careca e Jp-s
tou de fazer um disco com alguma

ouvir a abertura deste disco, a faixa
titulo Dance into the light para perceber que Phil Collins está vendido
ao pior pop comercial da praça.
Um balanço safado, clicheria de
's
metais e nada mais. A seguir, That

alma. Neste Dance into the lighfià
ex-baterista do Gênesis reassutpiu

what you said, uma canção român->
tica aceleradinha

afro,

Martíne

dueta com Chico Buarque e Tetê,
Ualém de Chico César e dialoga
com o Duofel e Bocato.
Duas propostas sào mais radicais. Tetê, sucesso com a bela Es-

e Òughtã

briel,

know by now tem

t

guitarra espertíssima. O lado

f

cada em percussoes e sopros afri-

§
í!

canos qüe parece
Peter Gabriel (ex-

7

ruim

fica

conta

de

por
ralas

composições çomo Love police .e
o cover deslocaido
de The times tlièy

%

a-changtn
¦

are

mas sem

vocal,

(BobDylan).

sua força.

K7. Preço médio: RS
WEA — Warner. Já nas lojas. Disponlvrt am CD a

Dora (Moreno)* Tetê (É demais,
''Umbigo).
Ou a sagração de uma
Gonzaguinha for^dinastia, já que
nece o repertório inteiro do disco

.peão, com Gal, Bethânia, Miúcha
e Zèlia Duncan, enquanto Giselle

mestre Peter Ga-

cal-

rápida

o

acintosamente

lembrando

Gênesis) até no

Há afinidades, como a escala•>ção do bendito fruto entre as can, .toras Chico César, nos discos de

ide Selma, tem duas inserções no
7de Giselle (Com a perna no mundo,
,0 que é o que é7) e Clara canta
¦Poeira de seu filho Daniel Oonzaíga. No
quesito participações espexiais, o Quarteto em Cy é cam-

day traz critativos samplers jazzísti-!
cos, Loremo recorre a sonoridades

ret into 1m-^^^L^

uma

Lorenio,

"

baquetas, dando descanso às programações eletrônicas. Just another

McCartney.

meio

(Diamantes) e Mônica Salmaso,
que divide Afro-sámbas (Atração)
com o violão de Paulo Bcllinati.

for th*

Th* oaneçrt

1B

roofc and

reliltaílo«e«atiM
•
SONY)
(COLUMBIA

¦ O concerto em homenagem ao
Rock and roll Hall of Fame, realizado em Cleveland em 1995, virou um
bom CD duplo. São 28 faixas com

d sotaque dana
Dora 7à esq"."), que vai do rock ao bolero, e Clara. quemhttirajeminismo
sai-se melhor nas composições fe-

vozde timbre flutuante. Pela ma-

ministas da mãe, Joyce, Quase feli: e Fulano e beltrano. Singrando .

nha de Nò na madeira, Tive sim,
sambeldade

Eliete pega leve, às vezes demais, beirando a mediania nos

apenas «gravações, o _Quarteto
em Cy modula os unisspnos nos
requebros de Isto aqui o que è e

standards ingênuos que escolheu.
Lembra Nara Leão em Odeon e

divide com o cristal de Gal a nostalgia do berço (Saudades da Ba*

samba, mas arriscou do rock ao
bolero. O duo de Mônica e Belli-

Oi

lua, São Salvador).

nati pontifica nos afro-sambas de
Baden Powell e Vinícius de Moraes. De Consolação a Berimbau e

¦ Elbà Ramalho, Alceu Valença,
Zé Ramalho e Geraldo Azevedo se

e tremolos, tornando pleonâstica a
dramaticidade de Gonzaguinha
em Grito de alerta ou Explode
coração.

nas estrelas (incluída; no

injeta suingue em Eu só quero um
xodó e De manhã. Também osci-

CD), embrenha-se pelos gorjeios
Tna região aguda em canções que

lando entre covers menos e mais
bem-sucedidos, Clara Moreno

Giselle Martine surpreende na
estréia pela audácia do repertório
com raras conhecidas (na anciã

flertam com o exotismo, como
.Quyquyho, Na chapada ou o Poe-

aplica sotaque dance tanto a Partido alto quanto a Detalhes, mas

Linda flor contracena com Chico)
de autores menos seguros que sua

crito

Este senhor já fez parte de uma
importante na história do
rock, o Gênesis. Mas hoje basta

Paul

no (Cucamonga), Dora Vergueiro
MCÀ),

BRAULIONETO

parecida com as
piores coisas de

dorado), Séhná Reis (Achados e
'•perdidos,
Velas), Quarteto em Cy
em
Cy, Çlp), além de reJ^Brasil
cém-chegadas, como Clara More-

(Leve,

JAMARI FRANÇA

banda

li

*-

ftv*!)

Collins rocupora
baquotas • alma

Vondldoaoplor

Bntre consagradas e novatas, cantoras doihinam lançamentos pre-natamjos
^rARIK

STAO ) Dance into the light

QUE

EM

ma da lesma, musicando o pántaneiro Manoel Barros. Selma Reis

Cotações: Canção do amor. *

¦

;cai no exagero oposto dos graves

Lia da Light e focalr na banda, a
Dora (nome de um

como o de Bruce Springsteen e Jerry

partido do mestre Aniceto do Império) podia ter fechado o foco no

Mr

Lee Lewis. (E.B.)

*

H

(BMG)

juntaram para um show só com
violões. Gravaram o espetáculo no

Bocochê sobra a lucidez estética
do
que faltou a outras cantoras

Canecão, no início do ano, e redú.ziram o repertório para os 70 rfrhF.
de um CD. Faltou muita coisa, rim

pacote.

* *;Atro-sambas,
Clara Moreno, *; D/amantes. * *: iene,
em CD. Preço médio. RS 18
*; Uras» em Cy. * *. Ja nas lojas. Disponíveis apenas

*'; Achados e perdidos. *;

ançúel de tamanha ingenuidade.

nomes que fizeram a história do
rock, como Al Green e Bob Dylan.
Com direito a duetos interessantes,

*

*
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o resultado compensa.

tempero .extra do inusitado, confô
uma Elba tocando violão. (E.B.£Ü_
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Fausto

Live from.the muddy

Liszt sob dupla regência

banks of the Wishkah

Já se tornou proverbial a afinidade partfcular de certos intérpretes com uma ou outra obra do
repertório da música erudita. Assim foi com o maestro Toscanini

______

em relação à Quarta, de Beethoven, ou o pianista Cláudio Arrau,
com as composições de Schu-

__Bt____

mês

muddy

the

média

de

BlS _________

estrelas.

três

O

disco

___^__r^

Com uma regência vigorosa e

da

década,

em

ação,

mostra

pois
e

São performances pinçadas de vá-

É

ver

bom

que,

que

sobre

chegou

mo

A Sinfonia Fausto, inspirada
na obra de Goethe, é um dos principais emblemas do panorama

ao

sombra

dete-

riorada pelas drogas do
frontman que mexeu

performances

|

___r^H

Melhor esperar o filme. (MLAmj J

Rio. Ê disco musiç reprocessada nos

em Encontrar ulguèm (Got to be real
é chupada na introdução) e Tino,
Bernstein: vigorosa regência em gravação dos anos
logia de última geração, com impecável som digital.

é Peter

Seiflert, uma das grandes atrações
do último Festival de Bayreúth,

A Sony deveria pensar seriamente na distribuição para breve,
no Brasil, de outras interpretações

na Alemanha.

de Bernstein com a Orquestra Fi-

A

mento

da

EMI

Classics com

de

energia

Rattle

em

larmônica de Nova Iorque, tam-

sua
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^
iDarie» into thoíi^ht

bém incluídas na Royal Edition,

Ogranda encontro

por Bernstein.
Ambos os CDs apresentam tecno-
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Sintonia Fausto (Rattle) *
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RockandroMHallof.

como, por exemplo, a Terceira
sinfonia, de Mahler.

o

maestro Sir Simon Rattle, à frente

fezadas.

1994, O tenor

JÚRI

interpretação nada deve aos efeitos

Uma ótima alternativa para os
apreciadores desta peça ê o lança-

cm-

de

abril

"4fèfi

que tem batida charm (B.N.)

da Orquestra Filarmônica de Berlim. O registro, ao vivo, é dé 17 de

Society de Nova Iorque.

com o marasmo do rock
com

11 ""^H

a desejas,
que é o seu forte, deixou
como no hit Don't cry for me*X£
letras páíf
gentina. Além disso, as
cem estar sobrando nos arranco».

anos 90, privilegiando instrumentos
no lugar de samplers. As letras faIam do tatibitate amoroso, como

sinfônico-musical do século 19. A
com
gravação de Bernstein conta
a participação eficiente do tenor
Charles Bressler e da Chorai Art

1993, quando
Cobain surgiu co-

uma

I

¦ Disco de estréia do quinteto mineiro J. Quest, que há duas semanas abriu os shows do Skank no

(re descendência.

Brasil em
Kurt

;^c_l

Madonna pode surpreender na-»terpretação de Evita, mas o cajiRt

(SONY)

dessa Maria D'Ageoult e madame Wittgenstein, mulher de ilus-

um palco, o Nirvana foi
bem melhor do que a
banda

Decididamente, esta è uma dánão dao
quelas trilhas sonoras que
cinema.
do
certo fora do ambiente
¦

J.Qu««t

associando-se a pessoas de alto nível, como a con-

Europa.

áW

(WEA)

___________________________________________

sua época,

rios concertos do grupo
e na

I

Franz Liszt (1811-1876),
na execução das
principalmente
cordas graves. O húngaro Liszt
sempre foi um homem interessado pelos distintivos culturais de

período.

EUA

_P_9

por

em

plena
forma, a banda mais influente e importante do

nos

^m_íií_r<^^^__j

Bvlta
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expressiva, Leonard extrai todos
os efeitos dramáticos imaginados

mais

^^a^^____i___b

____^^^^__r

coleção.

importan-
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I

pela etiqueta Sony
Classical na Royal Ediíion, ê
um dos pontos mais altos da

é
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Milton Campolino. (M.A.)
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incluída
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tein e a Orquestra Filarmônica
de Nova Iorque é outro exemplo
consagrado. Esta interpretação,

banks

of the Wishkah, álbum
'ao
vivo póstumo do Nirvária (acima), obteve
uma

I

da

Live

B.

Júri

^jQÉ

Monarco,
grande Alcides Lopes,
Tio (de Dona Ivone Lara) Hélio e

gravação dos anos 60
Sinfonia Fausto, de Liszt,,
com o maestro Leonard Berns.

do

Disco

deste

pelo

from

a es-

barbada

uma

B..

W.

Íl___^__í

mann.
colha

contempartido-alto. Prestigia os
ao gravar proautênticos,
porâneos
duções recentissimas de Jorge Arae
gào. Arlindo Cruz e Sombrinha,
da
autorizadas
mais
fontes
nas
bebe
Portela e do Império antigos: o
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5*) Futebol clube ao vivo....
6o) Zezé dl Camargo e Luciano
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r)

O ponto G da história

9*) O íambs Poconó..
10") Wra lata internacional...
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........ Legião Mana

2°) O tel do gado nacional....

Renato

¦ ftMtoJam
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1*) O e/reo
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8 . M/ssing you
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Nalalie

5')Náodeu
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Maria Bethânia
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Marina

Cole e Nat King Cole
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Eric
-

9o) Busca vida

Marisa

Monte:
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10°) Vou (earn

Clapton

Marisa Monte
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Nopen
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_ O primeiro número ontre parênteses indica a posição do CD
semana passada; o Be_undo, hà quantas semanas est. no lista.
mesmo nâo seguidamente
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Alanis

Turner
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"

da

um

O
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18h60.

14h30,

16H40.
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19h60.19h.

22h. Art Ceseshop-

19h.
pina 3. Art Madureira 2:16H4S.
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1: 15h,
Art BarraShopping
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se
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num

esconde
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de. David
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Circuito:
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Emmanuelle Béart.Jlt-

de

moças
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sedui

anoe,

suai que muda completamente a vida de dUOT
Censura: 12 anos.
pessoas. França/1996.
Circuito: Centro Cultural Banco do Brafjt.

Frei-
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Menuela

chel Serraull e Jean-Hugues Anglade.
t> Comédia. A história de um encontro-ea»-

Mon-

Céw

de Joáo

Monteiro,
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Com

Seutet.

Claude

tas, Claudia Teixeira e Gracinda Nave.
Comédia. Joáo de Deus, um artesáo
t>

de Aiií-

nu-

os avó»

Ê lá que lhe contam quodetaparecido no mar. continuoIrlanda.

ma praia da

14 anot
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leen Colgan a Mick UHy.
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Drama. Fiona vai morar

suipper.
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Morgan

Reeves.

Keanu

Com

Davi».

151)30.

hoje,** 161)30.

A COMÉOU M MM

Freeman e Rachel Weisz.

1. Madureira

131)30,
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Csteçio
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_ de John Saylet. Com Jeni Courtney.Ji^
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da

Museu
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17H30.19h30.

17h40.19h60.22h.

12 ano». #*
Csteçio

e

FBI.

do

de

Barrashopping

Art
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grave
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Centura:
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Circuito:
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Bratil/1996.
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Grant.
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Clroulto:

numa trama erlminoaa ao conhecer um aenedor

de

miüonárioi
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de Andrew
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Uma
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14h.
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14H50.

2:
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Unibanco
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pede ajuda
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EUA/

nume boate, para qua potta recuperar a cuttôdia da filha. Mat ato acaba aa envolvendo

uma
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-

Moore.
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Com
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181)40.
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Vie Perque S:

dolby digital), Center, llhg Piais
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chefia
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a
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Clroulto:
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sur»
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3:
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Durante
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aventura
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Seü

um
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veies maia

quatro
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16h60.

depoto
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Drama. Dewn Wiener é uma menina «mida de 11 anoa qua percebe o mundo atravét
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togam

outro,

ao

um

algemado»

Doto attranhot.

Dumont.

na priíáo, etereveu o livro autobioBrasil/1984.
do circere.
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Açáo

Glória
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Power, Marlene Dietrich e Charle» Laughtao.
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Com
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de
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-

00 CAMMI
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17h.
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FiancioFordCoppoia.Com

Jack.

mum

191)30, 211)50.

Mulher

parte-

Inquitiçád
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Clroulto: Cine Gívea:
'
1Bh30.20h10,21h8Ò.
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Capthaw.
21h20.

Cor».

uwajpm

uma

tentam

de

Kaelyn Graddick.

Com

16h60.
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burocrata»

de

Circuito:

paaando

pubianor
*#*j(t__

Carlos

Juan
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infância.

a

pastaram

JMK-jMk-de

Com

Bertolucci.
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Drama. Na Guerra Civil Espanhola, freiras
'¦-.¦-.¦

O

auto-dee-

13h30.

2:

Paléch

16h30.

Censura:

13h30.

Jóia:

Novo

aa
16

entre

amor

de

xime Bahnte Catharine Bolu,

19h, 21h.

17h.

19h, 21 hl5. ArtPleie2:15h,

.

Icarai:

Csteçio

21h.

relação

uma

Gwynattt

Clroulto: Copacabana. Sio Luis 1.-Labhn 2.
Barra 4:19h30.19h. 21h30. Rh Sul 2:14h,

21h10. Art Feshlon Mall

2:16h16.17h30,19h46,

'

Bruni Tijuca;

21h30.

a

para

livre

Clroulto:

Botafogo

tatogio

Clroulto:

2\t\.AtiFeahhnMsll4:16h40.18h20.21h

Até
truiçéo a um enorme talento para o golfe.
a acaba ta apaíqua conhece uma ptlcotega
xonando por ala. EUA/1996. Centura: Hvrt.

Circuito: Sfar Copacabana, Star Ipanema:
•15h30.17h40.19t>60.
22h. Csteçio Pelssen16h. 17h10,19h20.

inclinação

Caunova

tura

aura: lOenoe. **

MMMMSMeNUUM-TÍwtftftWtMtNtfM
-de Edward Burnt.Com Shari Albart. Ma-

Nova América 4:

20h30.

com

num

Onat«llfiti»t(idtU"»l«»ltn«tmarcaahiel6rie dot doit ctatia. Franç^llélla/1996. Con-

dteW*

negra.

jovom

die

um

d»

Vie

tacaaÜm.AalMttiuMtoctetlOttotOltHt.

Marlanne

3;

Shopphg

Madureira

Roy MeAvoyé um típico vigarista

Drama.

americano

. anoi. **

du:

Norte Shopping

21hJ0,

. Johnson.

iua

Com a notoriedade,

Hactor Babanco.

vida

Horiema,

Clroulto:

— daRonShel0J000MMIlA0-Tkl««
Don
ton. Com Kevin Cottner. Rena Rutto e

* escblhido para tar pro-

Paulo,

Carhca:

21h.

ma*

Em

Drama.

problema

Sherman Klump é um professor
inatguro

Nove

21h10.
21h20

belleHuoattoJoon-MugiiaaAnglada.
Drama. A aondaaaa Charkme e o
t>

procurar eua verdadeira mêm. apét a morta da
tua máè adotiva. Apesar da longa aaparaçáo.

18h60.21h. Star Cam-

19h10.21h20.

16h10.18h20.

Drama.

>

Inglaterra/ F(ança/1996.
'¦,
¦:
i :;¦:(/¦.
***

2,

Plete

14H50.17h,

do

surge

19h,

19h10.

17h.

PaotaoVWortoTavianl.com

Wi-da

*

Murphy.

Eddie

Com

Shadyac.

Comédie

17M0.

.16h30,

2:

Branda.Btothyn.

**•*<•

17M0.16h20.

Ilha

2,

Luciana Rigueira o Joana

. Ceaeiano Carneiro,

Com

Mikeltgh.

19h10.

ITh.

19h.

16h90.

1

1-

19h20,-

17h10.

16h;

I:

14h60.

Tom

da

univenitéfio

211».

18h60,

/Imdr/c«2:16h40,17h60,20h.

NQMDOSIMNTlMI-BoortfctatNee-d.

*

ISh,

I:

Grande

4:

Perque

##*

Unibanco

1, Bh Sul 4. Barra *

reira 2, Iceráf. 16h4a
po

18h40.21D20.

Tlfuca

21h30.

-

19h30.

17h20.

16h40.

14h30.

Berre

1.

t>.

e

Minha

combuitlvel,

Jada Pinkett e Jemes Coburn.

1»h10.

*

16h,

Miier.

pêlo»

17h. 20h10

• Otatatamira

Álea

Gutiérrez

Cario» Crui.

OPMWMMMMMM.THiiiM»

*#

ftoxv

Circuito:

191)20,

17h10.

coleçáo de

Cine Arte UFF.

OUAWTMUIMM

21K30:

de

t
Edouard at retwcowram depoie de 20 anoa

19h30.

17h30.

18h30.

21h40. Vto fl»»"*

17h20.19h30.

14

16h.16h.20h.

12 anoe.

Sul

Bio

17h30.l9h30.21h30,

Metro

22h.

medalha

uma

Art

Clroulto:

do exército

oficia»

ganhar

sua

Portugal/1996. Cen»ura: 14 ano»

##

12 anos

Centura:

é encarrega

dataparaceu.

gato

Comuta: livro.

Cspaço

Clroulto:

aóeioa

largo

Copacabana,

13h30.

Labhn

21h30.

,,aaWi***
Clroulto: filo Sul 3.16h.

oa

o

que

Phillips

uma

ao

mereça

Odeon:

21h40.

JeanBáptlttoeTimothySpall,

1:14h,

Boavista:

pala

Canaura:

EUA/1994.

quadra.

iam

qua

investigar

d.

Washington,

0 ooronel Nalhanlel

Clroulto:

Com Oerance Claval • 2ine-

deacobra

França/1996.

é

BtimtMtr

.'

Machado

baaqualabol

da
de

ganguea

Petar

Daniel

póstuma, o qua o lava a pesquisar a
fundo a morta da colega de farda. EUA/1996.

IDrama, Cloé quer tür do lériaa, ma*
Aèha uma
corri quem deixar teu gato
senhora qua tam deienat da bichanot a náo
um
Quando Cloé
te imporia de ler mais

Atvarado

Com

honra

náo

volta,

Fiai*

tutpente.

Condor

Clroulto:

- o' Oóoumontérlo. 0 «Ima acompanha a car-

16h,

14h,

dine Souetom.

17h,

da

Trlni

J.Fox,

trapaceira

médium

anoa. •>

¦

IDM.

I:

Unibanco

Cspaço

Klaplsch.

Cédric

série da morta, começam a
perfeito, mat uma
acontecer tugarlndo a prttença da um pol
16
EUA/1996. Cantora:
tergelst diabólico.

l6h90.1Sh2a20h10.22h.

'•¦

-

MUNMNn

Michael

a

Comédia

um

Coneu«:14t«»ot.*#*

dt

0 tMO MMW,* CtMRjiwglw iw ^M—da

a Pator Dobson.
>

do

Centura:

1:14h16.16h30.1BM6,

• TlN

Jeekeon. Com

pratica-

Drama

tem

MrtMTM

06

«noa.

O

Campo

16h,

Top Che Santa Crua:

21h.

2wlck.

Meg Ryen e Lou Diemond

16h.20h.22h.

21 h.

As eonttquênctoe do attettlneto

Ortma.

Stat

21M8.

fdward

americano

Clroulto:

Grande 2. Niterói Shopping f: 14*20.1BM0.
Wlndsor. 14h30. 16h40.
18h40, 20hS0.

,' Com-CMle d. riNppl • NleelM. BrMehl.

Pttoltni.

IMi.

18

Comuta:

-

•«MMMBMQO-OaantaMdarlIw

ouro paia molhoi

Tucano da

Eapanha/1988.

***

21h. Art Batraehopphg

19h. 21 h. Art Pleto

Tullo

direção,

19h. 21 h.

17h.

16h,

13h,

4:14h30.16H4S.

pmm, m muto itauam • nmm, «

dt

12

1?h}0,

16h16,

Copacabana:

Art

16H30, 1SMS,

t.

ra

EStRÈIA

.!>

Canaura:

Tiiuca.Art Casashopping 2, Art Madurei-

Art

18h60.

Marco

Maura. Antônio Banderas o Miguel Molina.
IAt palxôei e at lantaalaa da doit irmão»
ele, roteirista da cinema homossexual a ala,

miatariota

atrit tranaaxual.

22b>etfto:

19h46,

¦ 0» Iwfctotmamamtmitdirnn«tt
amam ttPMTOMVOciT

— de

uma

EUA/1996.

México.

Clroulto.

MM

a

anoe. *

COTAÇOlIi • mim • rafutar
•* km »»» Www *»** tKOftetil*

d*t

leva

o

qua

«*Mfr16h40.16h.20h20

manter

para

f
Açáo. Eddie e a cientiwa Uly attáo preto petróleo
tet a descobrir um »ub»tituto para
Depoi»
sabotado
quendo seu laboratório é
de
di»»o, ele* aáo envolvido» numa trama
assassinatos a aspionagant, EUA/1996.

21 h. Nova Amé-

Shopping 2.16M0,18h60,

AlBDODMUO-UlnMáMN-de Pedro
Almodóvar. Com Eutebio Poncala. Carmem

Za

O rádio-astrônomo

Ficção cientifica.

I>

hoje. ás18h30.

ÚLTIMOS DIAS
-

AN08 TOl FOTOUNQUAOM

TEATRO

Botam-

Sáb.daslOhás

2«a6\das10hás19h

17h. Grátis. Até 9 de novembro.

ESTRÉIA

Copacabana

s/n".

IACANAQM

UMA

«Ml

Teatro

outros.

Nilton Carlos e
'Senador
Vergueiro, 93.
Rt

ás 19h.

e 5»,

21h.

Geise

Com

Direção de Cazuzo.

. Reis.

do

Rua

Guilherme

Zarvos.

Francisco

Sá.

Rua

Seis,

61.

TwWJlllOini

iT.obvembro.
""O
e mulheres
Comédia romântica. Homens
«"se encontram e desencontram na busca cega
¦'
f"âà. outra metade.

TBWA
Araújo

ri-Mariz e outros.
Centro (262-0942).
República do Chile. 230,
*
2\3'e4\ás19i)30,R»16
*TS'
falam de
Drama. Personagens marginais
- • 'amor.

6

Até

liberdade.

e

fé

esperança,

-

r.270).

Pinturas.

UOMUON

a

das

6»,

de

de

66,

O eompotitor lança o CD Tom da cor.

GRÁTIS

10h

-'

AOMNMCHMMB-

Rua Primai-

flua
4469). Capacidade.

FON

-

TMlMS

Ml

Regina

e

Com

Storni.

Yonne

de

Rodrigues. Direçáo
;Edson
Zille, Fátima

Teetro

outros.

de Mattos, Rua Baiào de Petrópolis,
' lOrrceu
2' a dom..
897, Rio Comprido (273-6348).
§s 201). Grátis. Até 10 de novembro.

Av.

Oswald,

Nelson

De

.

Rio

199.

Branco,

3" a 6".

Esculturas.

0068).

Artes/Sele

T OOM TM* ACONIiBM A mm DAVIS

Muniz. Com Rotatexto e direção de Sérgio
TeaRogério Leichtweis e outros.
' nia Leonel.
Campos, 143/sotro de Arme, Rua Siqueira
e 4*. ás
3"
breloja. Copacabane (235-5348).
21 hl Rt 10 é Rt 6 (ettudantes)
;\>
americano
Comédia. Inspirado no.cinema
;'das décadas de 40 e 50.

fl)ANÇA
LU

OA.

MOMOUM

t Cultural

DANÇAS

M

Cspeço
163.

Humaitá,

Rua

Porto;

Sérgio

-

2- e 3*. ás 21 h. R» 16.

s

Humail* (266-0896).
dat coreografias
í
f> Apretentaçéo
Tlie. de Lia Rodrigues.

do

Banco

Cultural

Centto

—

Alegre,

Porto

r:270).

Instalação-video.

Rua

funarte,

(297-6116
2« a 6«. das 10h to

Grátis. Até 22 de dezembro.

:

Branco.

Certos

Centro

Av.

Osweld,

Rio

Gravuras.

(240-0068).

3' a 6». das 10h ás 18h. Sáb. a dom., dat 14h
18h.

ás

EXPOSIÇÃO

Rua

de Preta.

! ás 20h30.

Gráti».

Diariamente,

das

Até 30 de novembro.

17h
Hoje.

06 MinMMB OM PAlm IAMADM DA A- Sociedade FlumlSUVMmum UMT
de

Rua

Fotografia,

Celestino,

Doutor

Diarlamen-

Fotografias.

Niterói.

Centro.

novemte. das 19h às 22h. Grélis. Até 23 de
'Bro.
Hoje. is 20h30
de
60
cerca
painéis coloA mostra reúne
t>
-lidos e
do oriente.
peças de alguns povos
— Galeries

da Funarte. Rua
ONHMOH
Araújo Porto Alegre, 80. Centro (297-6116).
18h. Grátis. Até
das
lOh
às
Coletiva. 2* a 6'.

fRta

27 de novembro. Hoje. is IBh
MMM,
! •
Esculturas de Ascánio

Eduardo

Frota e Walter Guerra.
Galeria de Fotografia
MPAÇQS URBANOS
'ri*
80,
Porto Alegro,
Rua Araújo
Funarte.
. Centro (297-6116). Coletiva de lotografias.
Grátis. Até 29 de
2" a 6*. das lOh às 18h
novembro
J>

Obras

Sérgio

Hoje. a partir das
de

Alberto

Bitar,

Wh
Mariano

Klatau,

do

Apretentaçéo

át

3'.

21h.

Inttrumental

Quarteto

Av.

Beva,

Rio

do

Praia

19h10,21h20.

141)50.17h.
: NOVA

Bo»l«io

a David Chow

(cello).

(piano).
Pexanha

Nayran

Obra» d* Bao-

:

(240

lugarea):
181)46,

Coregem

20h.

3

lugaret):

Sala

OMWMTM SBMÒMCA M TMATM MIMCIFAL - Sela Cecília Meireles. Largo da Lapa.
47. Centro (224-3913).
Regente
«to Wagner,

convidado:

3'.á» 211). Rt 5.
Bergel.

Erich

Obras

Mesaioon a Tchaihovskl.

Centro

(2Í60223).

Rt 6.

Manuel da Falia.

Homenagem ao 60° ani-

3" a 6«. dai

(260

dat 14h ét IBh.

Rt

TTM MMMM
Vianna FHho.
Flamengo.

do

0276).

3'.

át

-

Cufturel

Oduvakh
Prtla

Caatoünho do Flamengo,
168/4°
12h30.

pito.

Flamengo

Gráti*.

Apresentação do

n — Centro Cultural Banco do Brasil,
66,

Março.

Centro

do

Pereira.

Ângelo

OellOrto

a

16h10.

4

(185

18h20.

lugaree): Jack: 16h40.

17h20.

19h30.

lugaret):

Cmme-

16h10.

Jaca:
2

Sala

(163

14h30.161)60.19h10.

21h30.

MO ML- (Rua Uuro Multar. 116/Lj. 401
-542-1098).Balai (160lugaret):Cora
21h30
gem sob fogo: 16h. 17h10.19h20.
Sala 2 .(209 lugaret): O jogo de paixão
16h30.

21h20

19h.

21h30.

Sala 4

18h40.

1,6h.

Oi aspkitos

lugarea):

(166

lu-

3 (161

OMa

blues:

Basquete

de

15h10.17h20.19h30.21h40

386-0264).
por Eduár-

Marcelo

Sal-

tot.

(Av. Ayrton Sonna. 3000

MAMRBM-

fessor

Sala

21h20

Sala

paixão:

16h.

2

1

(290

16h60.

aloprado:

(340

18h30.

-

lugarea):

O pro-

171)40.

191)30.

lugarea):
21h.

Sala

de

Ai

alinidades

'

-

391

lugares):

Bem-vindo

Hftiw)

O logo

da

S (340

lu-

IBhIO.

Pirajá.

14h20.
3

da Fonseca. 54
MAOURBM— (Rua Dagmar
O
(586 lugares):
Sala 1
450-1338).
151)50. 171)40. 191)30.
professor aloprado
Os espíritos:
21h20. Sala 2 (739 lugares)161)40.181)50. 21 h.

(60

CAMPO GRANDE
Gran?
STAR CAMMORANM- (Rua Campo
— 413-4462)
Sala 1 (320 lugade. 880
re»):Oieíp/r/roi: 16h. 17h. 191). 211) Sala

14h.

2 (320 lugares)- A invasão
'I8h40.
201)60.

do
HTAÇAOMMM MRVMlICA- (Rua
- 89 lugares)
557-5477
Catete. 153
15h. Os irmios McMuilen:
Guantanamera
Beleza rou16h50. Doces poderes 18h40
bode: 20h30.
(Rua Senador VerBTAÇAOPAISSANOU
— 265-4653
450 lugares)'
gueiro. 35
17h10. 191)20.
15h.
Pixote?:
Quem metou

2

14h.

do: 14h.
MO

—

UM

2296).
paixio.

.»

(Largo do

..

Machaluga-

(836
20h.

16h. 18h,

22h

O professor elopre16h60.17h40.19h30. 211)20.

(419

lugares).

(Rua

do

1

(466

16D30,

19h.

Sala

Catete.

307

lugares):
21D30.

O

Sala

lugares): Jaca: 161). 171)10,191)20,

-

285-

logo
2

da

(499

211)30.

TO* OM
doso.

72

141)20.

SANTA CRU
(Rua
— 205-7194 - 176
17h,

/r>va5»"o.15h.

161)30.

Felipe Car •
lugares)

A

19h. 21 h.

NITERÓI
PLAZA —

MT

14M5.

são:
(270

8
(Rua XV de Novembro.
1 (260 lugares)- A inva16h30, 18h45, 211). Sala 2

Sala

718-6769).

metou

Quem

lugares)

Pixote?

15h.

171), 191). 21 h.
César, 265
CWTM— (Rua Coronel Moreira
711 -6909 — 315 lugares) Jac* 16h40.
181)50.211).
9 —
—
(Rua Miguel de Fria».
CMKARTIUFF
— 528 lugares)- A comadre de
620-8080
Oeui:17h.
¦STACAO
César
m):

CENTRO
CWTM

211)30

— (Shopping Center de
MAOURBM
(1026
390-1827). Sala 1
18h45. 21 h.
lugares): A invasão: 16h30.
matou PixoSala 2 (288 lugares): Ouem
»?:16h45.19h, 211)15.

CATETE/FLAMENGO

Sala

20
—
Rabelo.
(Rua Silva
— 845 lugares): Reação em ca-

Madureira

boneces:

circere:

1

M&IR

AUT

171)15,201)30.

ret): Os espiritos

16h,

MADUREIRA/JACAREPAGUA

22h

Sala
de

Sala

paixão-

—rm.

Quem

Pátria.
desejo 14h. 161). 18h. 20h,
gares): A lei do
O gato sumrir.
22h. Sala 2 (228 lugares):
Sala 3 (104
15h30,17h30.191)30. 211)30.

21h3°

-

(Rua Manoel
DINA SFAT
- 244 lugares)
- 599-7237
Vitorino. 653
1 Bh.
Colcha de retalhos: 14h. 16h.

20h. 21h50.

LAROO M MACWIW
do. 29 — 205-6842).

422

CNW-TIATM

eletlves:

do

da

O jogo

21 h.

dela: 151). 17h10.191)20,

161)30.

da
—
(Rua Voluntários
UUBANCO
lu35 — 266-4491). Sala 1 (267

Memórias

Bonfim,

de

(430 lugares): Cora161)50. 191). 211)10. Sala 2
1

Sala

lugares)'

595-5544

Sala 2

21h40.

cese

i

espúrios:

MÉIER
Am

Oi espi-

paixio:

21h40.

19h50.

18h.

Os

lugares)

77

Voluntários da
¦STACiOB0TAF0Q0- (Rua
286-6843). Sala 1 (280 luPátria. 88 delito italiano: 14h40.
gares): Pasolini. um
2 (40
161)30. 18h20. 201)10, 22h. Sala

161)10.

lugares)-

21h30.

Conde

(Rua

sob togo:

1Bh30.

21 hl 0

17h40.191)50,

151)30.

matou Pixote?:

lugares):

(Rua
— 1-119

21h.

338 —

201)10.

WAMÜ

211/153
Quem

—
Moreira
(Rua Coronel
-610-3132 -171
luga:

matou

Pixote?

14.40.

161)50.

19h. 211)10.
BANCO M BRMN.
Merco. 66 - 216-0237

-

CUtTUMl

de
(Rua f
lugares): VarCxtra

99

- 717-0120
ICARAI-(Preia de Icerel. 161
161)40.
852 lugare»)' Os espíritos181)50.211).

lOh át 221).

3» a dom., dat

Dlvertot.

(216-

trio formado

Sala

(206-

Olstrlbuiçio

sanhas 30m antes do etpeticuh.

EXTRA

lugares):

garat):
Centro

Ohgo

lugaree):

MO OFFFIBCI (Rua General Severiano.
Sala 1
296-7990).
154 (205
97/L|.

14h.

vertérlo da morta do eompotitor.

161)40.

18h.20h20.

21h40

3«, á» 12h30

professor
Sala 2

sob fogo:

espiritos:

Oa

O

20h46.

191)60.

17h20.

peixão:

Clube.

Automóvel

(Av.

(261

16h46.

lugare»):

171)80.
de

1

Sala

aloprado:

Buatani

Linda

do

(violino),

AMMin

126)'.

Flamengo

200/pilotis.

-

Vieira

lugares):

(714

O jogo

14.30.16h20.

! NORW MWFFtM
(Av. Suburbana, 8.474
-692-9430).
Sola 1 (240 lugarea): O
16h. 17h60. 19h40.
aloprado:
professor
21h30 Sala 2 (240 lugare»): Oi espíritos:

3«, áa 18h30. Grátia.

(276-0717).
Paulo

Cultural Flnep.

Cspaço

Flamenga

199,

Branco,

grátis). Até 1 de dezembro.

de

O professor ehpra-

lugarea):

(191

21h20.

-

César Franck, Berliot

M CONCMT —

FM»

a 181)30.

(240-0068).
lOh to 18h Sáb. edom..

0237).

Taatro do Ibem, Largo do
(B37-7696).

— Teetro 2 do Centro
MMRMIM StCOLO M
Cultural Benco do Brasil, Rua Primeiro de

Iluttraçõaa.

Primeiro

4

19h10,

17h,

14h60,

espiritor.

do. 16h. 17h60.19h40.21h30.

Humaitá

Março. 66.

Centro

Rue

Os

Sala

de

rói/Sala Carlos
Niterói

Teatro Municipal de Nite-

Couto,

Rua

bro
tiObras

16 de Novembro.

Objetos Diarlamen(622-1426)
Grátis Até 30 de novem

de

lh»n«.« T-tI"»

Rosa

Atlântica,

3264,

novembro.

ANTÔNIO

N(>Show

COLETIVA

NÓBREGA-

N,r.N«„y»o

(210-2188). CoietilOh ás 181) Dom., das 14h

Flamengo

85,

Aterro do

ve.

3* a sáb.. das

ás 18h. R* 2. Exposição permanente.
A mostra reúne 60 obra» de 36 artiate».
t>

w

»^3jNA

A FAMAOM MAM MM M CQiRplO M M,
Museu de Arte
MRIO CNATIAUBMAM
Moderno ¦ MAM. Av. Infente D. Henrique,

QUE

VA!

CABEÇA

POR

FILME

(I.i Liu.nli' no kio or j-iih
.iprt-s»
nicip.il 'ir Culturd

Hotel

Copacabana.

Diariamente, das 14h às 21 h. Grátis. Até 9 de

.-

SUA

SEMANAS.

caZ'c'™.-\ ALGUMAS

- Centro de
MTROSFMTIVA MUO 0TT1CIM
Artes Hélio Oiticke, Rua Luiz de Camóe*. 68,
Centro
às

121)

Gráti».
[>

(232-2213).
e
201). Sáb

3*

Pintura»
dom.,

da»

a

llh

8«,
to

Exposição permanente.

Retrospectiva

que

junta

167

peças

do

e

Dom.,

Mana-

Niterói

das

po.rrmn«nt«

Freir»

A

(620-2400)

objetos
131)

3*
às

a

sáb.
191)

Pinturas,
das
Grátis

S.iti

.Ia

1'MK'
Dnrr.

CONTIMFORAMA NA COLtçAO JOiO
SATTAMINI — Museu de Arte Contemporânea
de Niterói, Mirante da Praia de Boa Viagem,
s/n».

13t>

escultuás

"o»,

das
17h.

ARTI

ras
Teixeira

Av.

Othon,

19h
Ronald

M NATAL -

MU fXFOMÇAO M MM

te. das 10h às 22h
Hoje. às

Panorama da história da imagem animada

;>

artista, feitas entre 1955 e 1980.

Ferreira e José Augusto.

MNTAORUtLICA —

35.

Ubi

1 (domingo,

to

depois.

—

(391

Paiva.

da

Ataulfo

lugares):

desde teus primórdios és técnicas recentes.

I Cláudia Tolentlno e Cecília Langer.

115,

Artes/Sele

1

Conde de Bonfim.

Grátis. Até 24 de novembro.

A mostra reúne obras de Angela Banhara.

nense

7

Até

grátit).

7«C0NttlMO 01 IU*TMÇ»0 BOTÂNICA MA*
—Museu Necionel de Beles
QAMTN MM

s/n»,

Bicalho,

Francisco

Gravuras.

istBh
\ O

(domingo,

ILUSTRAÇÃO

nÚtemiMMM-MUÇAMMOOVMNO
— Cspaço Cultural dos
BO OTADO 00 M>
CenCorreios, Rua Vieconde de Itaboral. 20.
ás 20h.
tro. Diversos. 3- a dom., das llh
dezembro. Hoje. is 17h
| Grátis. Até 15 de
Reúne obras de arte, objetoe que pertenI >
ceram a celebridades e outro».
j
Cspeça Culturel
ioOUTIVA M MAVUMS

teopoldlna.

1

jenelro.

ABERTURA

i Trem

R»

no

Sala

—

171)10.191)20.

TUUCA

BOTAFOGO

Por-

de peixão: 16h.
(169 lugares): O logo
lugares): Jack:
18h30. 211). Sala 2 (161
16h40.18h60. 21 h. Sala 3 (191 lugares):

20h3O. Sala 6 (261

de Beles Artes/Sele
199.

4*.

a

anos

50

thoven.

OMWMAMM CARDMO — Museu Nachnel

m»
mi-

livro

Grátit.

(viola)

GRAVURA

<&;'

2*

(276-6696)

do

15h.

19h.21h30

17h.

14h50.

370

metou Pixote?: 14h30.16h40.181)50.

22h.

(flua Visconde de
HAR MANHA
- 412 lugares):
371 — 521-4690

2

Sala

(Ettrada
A MWFFWO
488-1441).
222/LJ. 301

tela.

e ouItabaL

Princesa

Av.

espiritos:

Os

(266 lugaret):
19h10.21h20.

16. Até amanhã.

Apretentaçéo

A mottre reúne múlliplot do* doit anitte*

no Projeto Aleller FINEP.

e Fo-

Me

Copacabana

1.

(300

20h10.

21 h.

18h60.

16h40.

Jeck:

(400

gem

—

~~ti—

Sala

CAnWCA

(Av.

T~

TUUCA — (Rua Conde de Bonfim.
— 254-8975 — 459 lugares)- Quem

228-8178

-

21 h.

16h30.181)45.
¦RUM

logo:

sob

211)30

17h10.191)20.

21 h40.

161)50.19h.

Sala 1

lugares):

ANTÔNIO DIAS M0MmOMA0AUOM-/>*
48. Cenço Imperial. Preça 16 de Novembro.
tro (533-4407). Inttelaçáo. 3' a dom., das
>

440,

Braill. Obrat de Bach.

18h. Grátit. Até 27 d* novembro.

12h às 18h30.

Monti.

Villa-Lobos.

Ibam.

18h30,

16h60.

16h10,

2

211)20.

Coragem

ritos: 161)10.17D20.19h30.

274.4832

334 (Rua Conde de Bonfim,
— 956 lugares)- Jack-' 15h.

264-6246).

(Av.

239-6048).

Marque* de São Vi- 460 lugaret). O

(Rua

—

LOtON

.

406
—
(Rua Conde de Bonfim.
ART TUUCA
— 254-9578 — 1 475 lugares): A invasão

Jack:

15h30.17h40,19hS0,

Beleza roubada

21h60.

Barreto.

Jantar

Porciúncula

laabel

Bruno
Teatro

baseada

r-

62

judeu:

09 EitwnBntiw *.,

Centro

80.

Araújo

da

e

Caribe

MÚSKA NO MAN

Galerias

3

lugaret):

CWBCLUMUIMAALVW
Souto. 176 — 267-1647

,

res):

Neuza

-

OAWA

canta.

;f| —

IPANEMA/LEBLON

21 h.

18h60.

...»--

TIJUCA

2

Sala

21h30.

16H40,

Jeck:

KNA FLAIA (Av. Maestro Paulo a Silva,
400/158 - 462-3413). Sala 1 (266 luga-

trot.

Opera

Grátis. Até 17 de novembro.
VAMUA

Participa-

Messias.

José

Com

20b30.Rt

Brasil.

Rua Primeiro de.Março. 66. Centro (2160237). inslalaçáo. 3- a dom., dat 10h át 22h,

AOWANA

de

apresentação

Direção

A ÚNICA I A MMM MMNNTAM MlM
—

OM

cm è Mu* • um mm m mm

(domingo,

grátis). Até 5 de janeiro.

PAIVA

(240-

33.

ÁÇÇI/T)
pi
LLAMlVU

-1

CONTINUAÇÃO

Centro

Alvim.

Certos
(240ás 18h.

lOh

Rt 1

Teetro

ção especial de Joana.

Centro

das

Sáb. e dom., das 14h át 18h.

CaliConcarto

r»io.-.;-

e

de Beles

lugara*):

Sala 3 (138 lugaree): Os espIrHor.
17h20, 19h30. 21h40. Sala 4 (130 lugare*): 0 fogo de peixto: 16h30,191). 21h30.
Sala 6 (162 lugarea): O professor elopredo 161)20.181)10.20h. 211)60.

400 lugaret. 3t át 19h.
•
i
./>¦/(
:
>
Show t nas categorias de intérprete, com
"fora
de série" tob a direçáo
positor, banda e

Grátit. Até 22
•
:

CAMWMM OAS MMAMt MAMTM FMM!
Nacional

Álvaro

Rivel,

Pintu-

(216-0237):

16h,

(296

14h.

(304 luga13h30.16h. 18h30.
2

Sala

19h.21h.

—

945

Sala

211)30.

161)40.19h.

emma:

151)10.

18h.

ás

19h20,

17h10.

logo.

240-

- 220-3136
FATHÉ— (Praça Floriano. 45
— 671 lugares): A invasão: 131). 15h. 17ht

264-4246

lugares).

(400

191)20.

lugaree):

matou Pixote?:

Sala 1

6487).

20h3O.

21 h.

-

40

lugares): Jack:

(1.001

O jogo da paixio:

res):

—
(Rua Barata Ribeiro,
ITâR COFACéBANA
— 411 lugaret): Quem
802/C — 266-4588

4.666 - 326(Av. dat Américat.
sob
(270 lugaret): Coragem

BAMA -

linho Trompele.

ESCULTURA
Museu

Cornado

1

Sala

(300
16h10.17h20.19h30.

16D46.19h. 21M6 Sala 2 (240 lugares):
Jovens bruxes: 16h. 17h, 19h. 21 h.

Estradado

Ritmo.

(322-1021). 3*. át
22h. Couvert a R* 16 o consumação a Rt 6.
[:•
O pianista Edson Frederico convida PauSão

266,

Joé,

de dezembro.

O bankéte literirio.
TIATMNOFOMIM
e Cultura
Ciiaçào coletiva. Fórum de Ctêncra
250/2» andar.
Pasteur,
de UFRJ. Avenida
Praia Vermelha. 3», ás 121). Grátis.

-

1

18h20.

181)10.

20h.

18h.

21 h.

Passeio.

do

(Rua

Sala

6541).

Copacabana.

N.S.

(Av.

17h10.

16h,

14h30,

Pixote?:

matou

Ouam

22h.

16h,

14h.

—

FAUCW

sob

Coragem

14h30.16h40.18h50.

logo:

A

-

2

Gandhi.

(Praça Mahatma
— 961
lugares):

181)30.19h. 21h30.

236-6245).

5.332/pito
lugares):

—

BOXV

Suburbana.
(Av.
NMIIIIIOFFBIO
G - 696-8337). Sala 1 (240

ART

3*. ás 22h.

TMÇM BMTMMMTAIO

Rua

MMMM

M

Centro

(637-2844). CeCouvert e

Lagoa

pacidade: 180 lugaret.
consumação á Rt 10.

lugaret):

16h.18h30.21h.

18h40.

mentiras:

e

Segredos

Copacaba-

836

—
NOVO JÓIA— (Av. N.S. Copacabana. 680
96 lugare»): Segredos e mentlrar. 13h30,

211)30. Sala 4 (192

Í7h30.191)30.

N.S.

de: 141)40,17h.19hí0.211)40.

eletivos;

efinidedes

—

220-3835

—
(Av. Prado Júnior.
MTACáO MMM 1
— 403 lugares): Liberda281 — 641 -2189

19h30.

17h06.

21 h30.

131)30.15h30,171)30.19h30.
00B0N

espirito*

Oi

—
(Rua do Passeio, 62
lugares): Os espíritos:

NITNO BOAVMTA
— 952
240-1291

—
Copacabana.
(Av. N.S
COPACABANA
— 712 lugaret): O jogo
801 — 236-3336

I8h20.21h.

(297-6116

Centro Cultural Banco do BrasH.
ro de Março,

MiatutsFina.

3207.

Medeiros,

Av. Borges

As

lugaret):

16h30.

CONTINUAÇÃO

ras. 3- a dom., das 10h ás 22h

HM0A4M

Rio

funerte.

Centro

TANTAS

SAO

a

emma:

131)30,151)30.17h30.19h30.

ção:

21h10.
16h20.

22h.

21 h60. Salt 2 (366 lugaret): Ouam matou
Pixote?. 16h15,17h30.191)46.22h. Bala 3

(294-

(325

ADMANO FAQMN

Pinlu-

80.

2*

Gávaa

108,

(340

15h15.17h30,191)45.

depaixiv.

14h60.

roubada:

6

Sala

21h20.

14h40.16h60.19h,

(340 lugares):
21 h.

gares):

(Etlrada da Gávea.
FAMMN MAU
- 322-1268). Sola 1 (164 lugares):

Bahke

Up,

Hipódromo

Couvert a contumaçao

ét 22h.

3*.

899

lugaret):

Eairada da Gá-

Galeries

Alegre.

ART

logo:

(Rua Figueiredo
COPACABANA
- 1.043 luMagalhães. 286 - 265-2610

Piso-

Quem matou

lugaret):

6

21 h.

sob

CONOM

21h.

18h45.

16h30.

invesio:

(470

191)10.

invesio:

16h46.19h. 211)16.

te*

Show do mútico.

Gráti». Até 27 de novembro.

novembro.

-

0096).

-

Av.

Artes,

Beles

Villa Biso.

-

VIANNA

-

3

Bala

(lateral).

R»10.

Conrado

Sáo

Porto

20

A

lugaret):

(296-3044).

Rt

(ptota).

Dumont.

Santo*

Praça

20h.

13h át 17h. Grátis. Até 16 dè novembro.

Av.

10

MAMM BAM ¦ MNM

novembro.
. MA JUMUMA

Guilherme

Teetro Nelson Rodrigues.

Rt

convidadoa Milton Naacimento o Edu Lobo.

199. Centro (240-0068). Plntuiee.
das 14h
3» a 6'. das lOh ás 18h. Sáb. e dom.,
Alé 17 de
á» 18h. R» 1. (domingo, gráti»).

Paulo

Direção de

Magela,

André

Com

át 211)30.

161).

Liberdade:

17h.

—
(Av.
ART COPACABANA
na. 759 — 236-4895

Bala 4 (262
19h.

16h46.

-

CAMMOFMM
2.160 - 326-0746).

14h60.

¦STAÇAOPAÇO— (Praça 15 de Novembro,
48 _ 64 lugares): Testemunha de acusa-

18h50.

Coregem

COPACABANA

(Av. Aírton Sana.
Stla 1 (222 lugaret):
181)30. 21 h. Bola 2 (667

ART

Çf.
Brai. 216

Branco.

728,

sucessos

apretentam

instnimantiitaa

Os

~mcáõ.'Ãv.<Vencèt!àu

(322-1444).
ra». 2* a 6*. das 11 h ás 19h. Sáb. e dom., das

Gorki.

Máximo

Moraes.

ite

de

Nacional

Museu

vea,

V

?

14.de

Até

Gfáli».

J8h.

é*

llh

da»

6»,

a

atum M àmmummt mmmoo

Sltimosdias
'TULE —'De

2ás

"ri

jSèb., d»»
novembro.

Corria'Cía.
1?deDaniaí H*rz'eSusannáKruger.
•*> Teatfe Alore» da Laura. Teetro Carhs Go16, Centro (232•amé»,' Praça Tiradentes.
Até 8 de
2' a 6\ ás 12h30. RS 5.
^»701).

Rt 10.

lugaret):

18h40.

19h60.

211)16. Sala 6 (186 lugaret): As efinidedes
eletivas: 16h40,171)40.19h40. 211)40.

R» 26 e R* 30 («etor A e B)
t>
O mútico, cantor • compositw recebe o*

Pintura».

2549).

Praça

(340

luga-

(204

211)30
14D30.

invesio:

A

lugaret):

gares):
Sala 4

Sala

lugares): Jovens bruxes:

161)30.17h30.19h30.

SMAITllO TAPAJÓS ¦
- 7«rro Joio Oats
•
Tiradentet. t/n». Centro (221

2

171)40.

16h30.

Striptease:

16h40.

espiritor.

Oi

lugares): Jaca:

16h.

Pixote?:

Sala

21h4S.

19h30.

17h16.
rei):

próprias

da MPB.

omCWA. OMM MMW I MBAM
— Joel tdelstein Arte ContemporeQUINAS
nee, Rua Jangedeiro», 14-B. Ipanema (267-

Direção

Criação coletiva.

Rio

Iluatra-

(240-0068).

HtUO

\

tuas

metou

Quem

22h. Bola 3 (367

0306). 2* a 4>. ás 18h30.

PINTURA

«fcEESTRÊIA
—

Av.

Aries.

Betes

de

OUSON FMUIUIinA

3*.

Copacabana

RS 10

3-, ás 21h30,

(287-7496).

de

Centro

modernat versões paalém

MPB.

ALTAMMO CARMM

ções. 3* a aéb.. das lOh ás 18h. Dom., da»
14h ás 18h. Rt 1. (domingo, grátit). Até 10
'
da novembro.
'

Posto

Teatro

199.

Branco,

CAMW — Texto e direção de GuiIhermeZarvos. Com Gisah Ribeiro, Franci»co
e

daa 161) ás

Séb.edom,

da

composições.

2*

Objeto»

(246-0441).

Nacional

Museu

3' e 4», ás

NACOS M

Taunay

Rua do

no.

bro.

.

Catete

(297-6116).

lugaret):

O cantor apresenta

I>

ra clássico»

Até 10 de novembro.

18h. Grátis

de novem-

Até 27

179.

a 6-, dai 10h á» 18h

3* a 6».

ás 181)30. Rt 10..

Museu

do Artista Popular.

Folclore/Sala

Catete,

-

(Av. dat Américat.
ANT lAMMMFMM
431-9009). 8tla 1 (221
N 4 666/Lj.

Rua

Miller.

Sidnty

Sala

Araújo Porto Alegre, 80

Diariamente.

eMVMMO

-

CUUMO UM

Lemos,

Galeria.

Flamengo.
10.

do

dat 10h át 19h. Grátit. Até 10 de novembro.

Angelíta

De

Rua

Repúblico.

Pinturaa.

Catete.

«MSAMA/FMNCHM

2- a 4*. ás 201). Rt 6. Até 11 de dezembro.
, !>
Comédia de humor negro. Sobre a banalizaçáo da violência na sociedade atual.
A

mmtktmMm»
de

Museu

163,

Catete,

(237-7003).

-

-

WATMN

Direçáo

coletiva.

Criação

de Marcelo Restori. Com o grupo Falo» &
'Stercus.
Teetro Gliucio CHI. Praça Cardeal
Arcoverde.

m

amumioqu
-

FAMA TRfcMCA

SHOPPINGS

ESTRÉIA

VOCÊ

DE

PERTO

MUSICA

Coto-

Botânico (226-1879).

co, 414. Jardim
tiva

Cscola de Artes

Rua Jardim

Visuais do Parque Lage,

21 h

Exposição

¦
.-

'

I

.
1

-

"s
»"t»

o
D
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Mt

;^jo*

o
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l>
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M
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I
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TERÇA-FEIRA. 5 DE NOVEMBRO DE 19% p;

T

JORNAL DO BRASIL

6*

FILMES

Uma maratonista em cena
nQB#niB<o/u>vuifl»v*»o

Dtoortn

se participações em novelas como
Dona Beja e Rainha da Sucata,

DfrCosta faz sucesso
entre Educação Física

depois
para a qual foi convidada
de o diretor Jorge Fernando ter

e a novela'Malhacão'

elogiado sua atuação no musical
A pequena loja dos horrores. Paralelamente, Dil continuou dando

A"atriz Dil Costa vive, literalmeAfe, na malhaçâo. Além de ina personagem
Candelária na novela Malhaçâo,
ela .continua exercendo o seu ofiterpretar

^^^^
*

^'^S-BESP
mWM

SP1^»'

ciojnçnos conhecido: o de professora de Educação Física. Apaixo-

t^em

pelas duas profissões, Dij
excelente momento de
üm
viveumáxãrreira construída à base de
nada

^mWWs^Otf*^^^^'"

.\

B

^mmjJM

'KiBb

f^PBBk.'"

"Mai

\v

Immmm^

mmmm.

lü

Bã

BÉm^'Z--^mm mr*

O convite para fazer a Maria
Candelária de Malhaçâo acontéceu há quase dois anos e deixou a
"Não
atriz apreensiva no início.

¦
m\

^M

|Ba»H'iá7^BB

mm\

Formada em Educação Física
pela Universidade Gama Filho,

¦anwl-?' mm

Jmmmk1

'

/ mmM^M
JM

fuHfl

^^Hümanl

segundo ano e Maria Candelária
tornou-se um dos personagens
mais populares junto ao público.
A funcionária da academia é uma
,

ros",'lembra. A estréia no teatro
foi com o espetáculo O leiteiro e a

l>«nW

menina moça, direção bissexta do

¦'¦

am

Ma

ÂuW

W

centes, o que leva Dil Costa a ser
parada na rua por alguns pais que

a I

a parabenizam pelas dicas para a

Espécie ainda rara de atriz que
também canta e dança, ela prosse-

estar em cartaz com o espetáculo

O umbigo artístico na tela

garotada.
Dil ainda encontra tempo para

guiu fazendo musicais como O
corsário do rei, Miss Banana e
1984

sentiu a diferença radical entre a
rotina mais técnica de câmeras e

surgia-o primeiro convite para fazer TV. Foram duas semanas de

estúdios e a resposta imediata do
público no teatro. Depois de mui-

testes para a minissérie Tenda dos
milagres. Depois de aprovada, Dil

A

atriz

Dil

Costa,

a gaque
rolada como Cànde-

vações de Malhaçâo e das aulas

lária, participando
da peça O baile

segue em sua rotina de maratonis-

para se habituar
àquele pique diferente, seguiram-

to. exercício

Palco das ilusões é um filme
meio esquisito. Consegue juntar
drama e comédia, Sally Field com

Hanks, muito antes dos Oscar
mas bem próximo do tipo brincalhão de Quero ser grande, tem uma

Hanks e ainda se sair bem
disso tudo. É a história de um estudante de medicina que decide jogar
tudo para o alto e ten-

atuação convincente,

Tom

0 baile, que está no seu quarto
ano de temporada. Junto das gra-

conquista

tar a carreira artística.
Por acaso ele conhece
uma dona de casa que

numa academia em Botafogo, ela

ta. Afinal, preparo físico é o que

tem

nào lhe falta.

o mesmo

desejo

que ele e decidem tocar
suas novas carreiras
juntos.

TV POR ASSINATURA

UM DETETIVE VIDENTE

O frenético universo da imprensa
Divulgação

cidade para conseguir o furo do
dia e a verdadeira história, enquanto a ética passa longe de suas
preocupações diárias.

jornalistas. Foi assim com o filme
To'dos os homens do presidente, ín-

Ron Howard coloca uma boa
dose dé humor para atenuar a

tinta e pessoal e Nos bastidores da
notícia. Da mesma safra, o canal

blóides na corrida pelo furo jornalistico, abordada de forma su-

Willow e

Um sonho distante.
forma

caricatural os personavividos por eles no
dramas
geiK"e
diasãndia de uma redação, com

diversão leve. Nào se iluda quem
espera encontrar a realidade dos

uma

bastante

Micíiael Keaton em cena de O jornal, atração hoje no Telecine

direito à troca de socos entre Micháel" Keaton

k DUM* £ OS BANDIDOS
Record-Rio O 16hl5
(Katc Bliss and the
ticker tape kid) de
Burt Kennedy. Com
Burgess Meredith c
Morgan.
Harry
EUA. 1978. Dura-

perficial.
O filme vale mais como uma

de

espertalhões usam
poderes de paranormais para solucionar casos. *

questão mais séria, que è. o sensacionalismo inescrupoloso dos ta-

Tetecme (NET) exibe hoje, às 21h,
O jornal, de Ron Howard, o mes-

trata

SBT O Hh
(Second sight) de Joel
Zwick. Com Bronson
Rinchot, John Larroquctte c Bess Armstrong. EUA. 1989.
Duração: lh24.
Aventura. Detetives

•

Hollywood sempre foi fascinada^m transpor para as telas de
cinema o frenético mundo dos.

filme

e Glenn

pautas e sua vida familiar com a
esposa (Marisa Tomei), que está
no último mês de gravidez. Para

Close ao

lado das rotativas na gráfica.
-Keaton é Henry Hackett,

o

pé a chefona Glenn Close no papel de Alicia Clark, uma ex-repór-

desumano e estressante do jornal
sempre em busca das melhores

ter que se tornou uma burocrata
preocupada com cifras e prazos

fatos de uma redação que não
. estão estampados na primeira páginas. O que O jornal revela é um

de fechamento, exatamente o
oposto de seu colega.

complicar sua vida, ele tem no seu

wofkãholic editor do The Sun que
tenta.se estruturar entre o ritmo

cão; lh27.
Faroeste. Detetive vai
ao Oeste investigar
bandidagem em fa-

retrato romântico dos bastidores

A trama começa quando dois
rapazes negros acham os corpos

um jornal, numa visão charmosa em que o bom moço sempre

de

de dois executivos brancos assas-

zenda e descobre
que o grande vilão é
o sujeito que a contratou. Ela acaba se

vence, eo vilão se regenera, bem

sinados no Bronx. Eles são presos
acusados de crime racial e se acirra a disputa

ye na Globo

Sally Field com Tom Hanks em Pai

espécie dé conselheira dos adotes-

iluminador Jorginho de Carvalho.
'foi
indicada ao prêmio MamDil
bembinho.

O

'^^^1

mammfÊÊÉ

atriz. Os receios se mostraram in*
fundados. Malhaçâo está em seu

Dil começou a alternar em 1978
os palcos e pistas de atletismo.
"Às
vezes saía dos ensaios é tinha
no estádio Célio de Barestar
que

mo diretor de Cocoon,

ím^^M
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BH&'
¦'¦'¦' Ámm W\
í' 'mmm^mm
mm

sabia qual seria a reação do público jovem diante de um personagem diferente na trama", revela a

WlMtmW

muito suor e força de vontade.

Cliorus Line e O baile. Em

BB?'»

aulas de Educação Física.

Maria

ao gosto das produções americanas.

entre os jornais da

subindo a

passos largos na escada armada por
Sally Field. O clima umbigo artístico, com

Globo O 1h55
(Punchline) de David
Seltzer. Com Sally
Field, Tom Hanks,
John Goodman e
Mark Rydelt. EUA.
1988. Duração: 2h.

se

completa com o desfile

"

de gente do ramo, como os diretores Mark
Rydell (Num lago dourado) e Paul Mazursky
{Luar sobre o parador).

deia, sujeito volta à
universidade a fim

apaixonando pelo li•*
der dos rebeldes.

de se vingar de seu
maior inimigo, desafiando-o para luta
de kung fu. *

0 INFERNO EM LOS
ANGELES

Record-Rio O 22h
(Beyond forgiveness)
de Richard Pepin.
Com Gary Daniels e

*
INTEROINE
Globo

McQueen.
Chad
EUA, 1979. Duração: lh44.
Ficção. Num futuro,
policia de Los An-

O

23h30

TUDO OU NADA

(Wild card) de Mel .¦:
Com —
Damski.
Powers BootheeArf
ReneAuner jonbis.ao
,{..
EUA, 1992.*

geles combate quadrilha que espalha
falsas vacinas contra a Aids., O negocio ao invés de cu-

CERCO INIMIGO
(Lakota noman)
deFrank Pierson.
Com Irene Bedar de
Joseph Running Fox.
**"
EUA, 1994.

rar, mata. *
0 RETORNO DE JOE CARSON
Bandeirantes O 22h10
(The return of Joe
Carson) de Larry
Ludman. Com Ron
Williams, Dorian D.
Field e Christophcr
Alan. EUA/Itália,
1992. Duração: lh27.

RETORNO INSÓLITO

(The strangers within)
de Tom Holland. ;T
Com Kate Jacksone-.
Ricky Schroder^}}
EUA, 1990.*

Ação. Ao sair da ca-

.'

brincadeiras

bastidores,

sobre

PALCO DAS ILUSÕES
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PROGRAMAÇÃO

(I0h25)
2—Castelo Rà-Tim-Bum

EU'

7 — Igreja da graça (5h)
'"">-AiraeÒmcga(5h30)

ESa—Igreja da graça (6h)
M-Odespertardare(6h)
4 — Programa ecumênico
<6hl0)
~-,4-Tdecurso200... Profissionalizante (6hl5)
4-Telecurso 2000-2»
grau(6h30)
" *
7 —Diário rural (6h30)
2 —
Execução do Hino
Nacional (6h3S)
-Palavra
—5 2
viva(6M0)
4 -Telecurso 2000-1"
—-grau(6M5)
11— Palavra viva <6h58)

(I0h30)
•— Grupo imagem

(I3hl5)
2 — Arquivo geografia
(I3h20)

(I0h30)

11-Aqui Agora (13h30)

11-Ducktalles(lOh30)
7—AmauryJr.(l0h45)

11—Sessão hangbang.
Filme: A ultima carroça
(I3h30)

(IJh45)
»-Tdcstore(l3h4S)
2- Rede Noticias (I3h55)

4-Angélica (IlhOS)

2 — Plantão da lingua

CBBt— Vestlbulando(l4h)

(Ilh20)

2-Rede Noticias (Ilh25)
2— Francês em ação
(Ilh30)
• -Shuralo(llhM)
11 —Mcgaman(llh30)
2 -Jornal Visual (Ilh55)
•—Feras do ama vai
7 — Vamos falar com Deus

grau(7h)
4-Bom Dia Rio(7h)
t-Telemanhi<7h)
7—Cidade educação
(Th)
,.- ~,(i — Sessão desenho com
—-Vov6Mafalda(7h)
2-Tdecurso2000-la
""""grau(7hl5)
"" '"2
* "4— Arquivo escola (7h30)
Bom Dia Brasil (7h30)
•—Igreja da graça no lar .

—

(7h30)
2—Plantão da lingua
17h55)

Wh
-•

•2-TV Escola
<8h)
-7-Dia
Dia. Variedades

<8h)
... ,»¦ - Falando vida (Sh)
11-Bom Dia & Cia.
— Infantil (8h)
•
4-TV Colosso (8h30)
«-Escola bíblica da Te
''"
**'"

(?h30)
1»-Noteeanote(8h30)

QQ--Ê

de Manhã (9h)
• — Home shopping (9h)
•—SuilormoonOhIS)
4—Samurai Warriors
(9h45)

Mk

— Sitio do Pica-Pau
Amarelo (lOh)
—Bom Dia Vida (lOh)
11 — Familia Adams (lOh)
7 — Cozinha maravilhosa
da Ofélia (lOh 10)
-SailorMoon Serie
(I0hl5)
2 - rianlão da ímpia

|
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Uúeitfra(2)

'
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\ CMT(9)

B*id(7)

MmdMtoW

! Oo6p(4)

Tel. (021) 589^)909 .

T.I. (021) 52»2657

AiMrto(l8h)
Cocòtfcò(18h30)

Passa
Poppo*ic(l8h)
j 190urgente(18hl5)
(,gh20)
(,8h,5)
(mM)
Aqui
s.mu,.i Wirriors.

j

^.1.(021)542-2132

T»l. (021) 502-0793

Tel. (021) 5800313

Te.. (021) 292-0012

j

i

\ Record(U)

j SBT(U)

R

Cidade alerta. Jor-:'

ou repassa

J^
*í

(18h)
nalistico(18h)
agora (18h30)

4- Jornal Hoje(l3h35)
•— Home shopping show
2-Desenhando (llh)
11 —A Pequena sereia
•
(llh)

(IlhSS)

-Telecurso 2000-2a

11 — Forno, fogão & cia.

(IlhSS)

2-Rede Brasil-Tarde
(Uh)
•— Manchete Esportiva
(I2h)
7 -Esporte total (I2h)
• -Bem forte (I2h)
11-Street fighler(12h)
4-OsTrapalhõej(l2h0S)
•-Câmera9(l2hl5)
•—Edição da Tarde
(I2h30)
7—Jornal Acontece-

'

d»»)
»—O melhor do Furacão
200O(12h3O)
11-Vovóeeu(l2h30)
11—Forno, fogão ceia
(I2M5)
4-RJTV(12h50)

2—Programa político
•
¦„
(Uh)
...
4 — Programa político
(I3h)
— Programa político
(I3h)
7 — Programa polilico
(I3h)
—Programa polilico
(I3h)
11 — programa político

4—Vidcoshow(14h)
• —A cozinha do
Lanwlotll(14h)
11 — Cinema cm casa.
Filme: Vm Jeirltw vlibile
(Uh)
7-Fo(ão(14hlS)
4— Meu bem. meu mal
(I4h30)
7—Gdadc Educação
(14h30)
•— Mulheres (14h30)
4—Genle importante
•
(I4h45)
2—Plantão da lingua
(14hS0)
2-Rede Noticias (I4h55)

Desenhando (ISh)
11
BillBody(IShlS)
2 — Castelo Rá-Tim-Bum
(15h30) ¦
7-Bronco(l5h30)
• ~Papaiudo(l5h45)

I
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(20h)

JS^Lile.
O&ST
P0",iCO
Jorna

Em
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(Mhi)
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Nacional P"*'"» P°,i,ic0 I
(20h30)
Í20h45
<20h3t))
5
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Falx. nobre. Ht^e: |
Jonml!taM»cW.
I O rei do gaio No- |
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nocaute j
(21hlS)
Sessão
¦HH' (2lhJ0)
vela(21h20)
;

13 — programa político
(13h)
2 — Licença maternidade

— Super Human Samurai
(I7hl5)
11 — Passa ou repassa

(I3hl5)

(I7h30)
11—Omundodc
beakman (17h30)
-SailorMoon(l7h45)
4 — Malhaçâo (I7H50)
2—RcdcNolKiasinhSM

Informe

Programa político j

Retratos. Com Cio-

dovil (2oh30) (20h30)

:(20hl5)

M»ria Mercedes
ProRr.m. politko
(20h30) (20h45)

j
i

^(20^5)
P'?*"1»

L
Rio

Programa político
(20h30)
Zorro (20fa4S) •

(
;

|

jj

°?fro-hí*to
1
|(21hl5)
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»"•

Jn ******* !
vistas(21h30) j (21h20)

i

'
Terça nobre Hoie- -II Xica da Silva 1
(22hl5>
j
ÍTaSaK"
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ost

— Sem censura. Debate
(16h)
•—Corrida maluca (loh)
11- Desenho (loh),
• — Super HumanSamurai
(I6hl5|
11— A dama cos
bandidos lldh 15)
7-Supermarket(16h30)

Jornal di Record

"M)
2.1
t*í

4-

Rei. fechem.

|

Forca total. Filme:,!
O «torno de Joe j
C-mrn(221.10)

Marshal.

Serie

(22hl5)

[
|

Razio

I
JOCfü
¦SflH

'-

¦

j

j

|

moslra interna20"
c.nema |
cion.de
i*i(23hl5)
(23h)
Tudo ou nadai?
ClrWmfe(23h30)
>23hl5)
j
Cerco inimlgolP
Retorno insólito

M^L—^M

de viver

(22h20)

4—Sessão da tarde. Filme.
fmrw/oiM/a/HtfiddShSOl
2—RedeNoilciasdShSS)

(I3h)

(13hl5)
7 -Onda carioca (I3hl5|
--rnmiwílHhlM

',

«>s
Programa polilico
Esq»»"-"^
tM*orta(20h25)
•

^

ímemj

7 — Programa H(l7h)
•—Eli Corrêa (I7h)
11 —Chaves (I7h)

4-Globor8sporte(13hl5)
— De bem com a vida

l
Direto ao assunto j
Jornal
SBBrit0. série | Perdidos de amor j CNT
^
09hl5)
:(!9h40)
ÇSSLifiQMm
S.U.. merengue
I Bn»(l9h)
^
(I9hl5)
<
Bras.l(l%40)
Desenhando
(19K30)
OscavnWrosdoioTJ
g|*H

Campeões de an-3J'
di ncia. Filme: O-l
*~ *
\
JJJJJJ

Hrst cl.ss. Com i
Manha Gabnela
;
(-3h)

¦

j—
i
Jô Soares onze e • 25"horas(0h) |
Jnm.l d» Noite j CNTjornal(OhlS)
vidade InmnlUti.
j
^¦"
'
£
Mercado capital í mcia(Oh)
ii^^H
co(0hl5)
(OhIO)
!¦
j
IS1JI
Momento
Circulando
(0h40)
(Oh35)
Econômi(0h50) j Tclestore (Oti55)
^^HH
co(0h4S)
Flash
Intocáveis.Série
Jorna, do SBT
HomeshoWi,«<lh)
Vamos falar com
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Os
jornal da Globo !
Deus(lh50)
»'h,l0) .
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:
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JORNAL DO BRASIL
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GMo teatral destaca autores
A conversa namesa
—\

Arte extremamente complicada
é misturar os prazeres da vida. Que
existem uns que anulam outros. E

cuias duquesas de guermante»
fadas que sejam — que atrapalham
as coisas.

os que misturam mal. Como certos
e certas
perfumes, certos pratos
de per si,
deles,
um
Cada
pessoas.
adoráveis. Mas em conjunto, con-

Gostam de atrapalhar, princide comida e
palmente, essa mistura
conversa. Porque é bem difícil, ao

fusos. E mesmo, no caso dós perfumes, desagradáveis e até malcheiro":

:'y

SOS.:

¦

Nas abadias, há já muito tempo,
resolveu-se o problema. Um monge

versa. Ê a alma que dá inteligência
aos pratos e aos vinhos. Mas...

lê, enquanto os outros comem. As-

Ah! Bom leitor!
Ò mas è sempre
coisa que atormenta

:

diabinhos implican-

:
:

tes que trocam tudo.
E transformam o

:

em

prazer
amarga.

:
i
i

gos.
autores

maturgia, no centro da cidade, hoje, a partir das 18h30.

Com isso, se torna na única

tive outro dia uma experiência
ver
parecida, com Mme. K. Fomos

I

uma aula, das que Virgínia Munson
dá no Clube Gourmet. Comíamos e
ouvíamos Mando sobre assuntos á

|

i
!
:

to este ano. A peça mostra o
cotidiano de uma família de

Paulo César Coutinho, mor-

:

Duquesa de Guermantes,
quando não

:

deixava seu valei sair
para ver a namora-

:

da.

;
;

Assim, em um
bom jantar, há sem-

j

pre algumas minús-

Gracindo

de

De sobremesa, uma Pavlova, que é
a sobremesa nacional da Austrália,
uma coisa meio escandalosa, com

que elas

político em
escritas.

nozes, cerejas e até hortelã. Agradável. Mas não tanto quanto a aula

de atuação,

curso

disso,
tação

GÊMEOS*

21/4a20/5

TOURO*

21/3 a 20/4

de

direto de Saturno em seu movimento do pérlodo. Evite, em termos íntimos, projetos novos.
Seja mais realista.

persistência e determinação.

amor. Satisfação.

LEÃO •

VIRGEM*

no.

Por

este

isso,

(ortes

^aa
,
momento indica transito

21/7 a 20/8

Você.

Dia de influências que
tratam de vantagens
trabalho

Um

quadro de

mam

.__
,_
positividade, com participação
de pessoas próximas, se fará presente na
conduçêo de sua rotina de vida intima. Convi-

dinheiro

nem tanto", brinca
João Bittencourt.
"Se
não tiver como
a gente
Não

um jeito.

de leituras dramatizadas

Ciclo

dá

.
raes, com direção Ary Coslov
— Amigos, de Ricardo Meirelles,1
19
Dia
O
com direção de Aderbal Freire Filho

po-

Com

firmes

e
de

na condução
de seu

interesse,

\

problemas e terá um dia positivo.
Novidades Interessantes podem Mr espera-

superará

dos no trato mala Intimo.

Surge

¦gggg

propícios, com reque podem surpreendê-lo durante o
dia. Indicações benéficas em relação ào amor.

com pessoas das quais depende materialmente. Sensibilidade bastante apurada.

Ternura.

Dia

aspectos

21/10 a 20/1

escor-

permitir o inicio de planos e projei_5 (Mordem
pessoal. Está muito destacada a sua capacidade

criativa.

Vivência

de

no

carência

amor.

É

importante o diálogo.

PEIXES*

21/1 a20/2

astrológico

mostra

agora,

piano, uma influência
forte no sentido de lhe

a

ganham nova feição e se fazem bem

trabalho,

AQUÁRIO*

Momento

ESCORPIÃO*

sultados

iJpm

disciplinados

assuntos materiais

Forte apoio de pessoa próxima terá
na conduçêo de entendimentos

Hoje.

que
de

são

21/2a20/3

plsclarió, lhe"
recomendadas

solidsm-se as boas Influências de Vênus, com

equilibradas e
a aplicação da todo o eeu senso oe oportunidado, ho trato com ootogea • associados. Quadro de forte condicionamento lavorável ao

novas opções no amor.

amor. Ternura.

innuentia
Influência
(|_J^______________J
no* seus Interesses materiais. Amplie Isso, se
neoessárlo, buscando motivações novas. Con-

crescente

ações

I QUADRINHOS
MARINGONI

ROMEU
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FERNANDO GONZALES

NlaUlL NÁUSEA
O MENINO MALUQUIMHO

ZIRALDO
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O MAGO DE ID

'

E HART
"_

P2ANUTS

CHARLES

M. SCHULZ

PARKER

IKc^ll

r~ t~ w~ r~ io

_.

para dar asas a sua
em que todos os seus
Interesses afetivos se voltam para um sentido
mais realizador e de permanência.
imaginação.

21/9a20/10

relacionados

j^rR^S5^

favoravelmente

ciona

acontecimentos,

hoje,

,

Você se condi-

nativo.

que Irão compensá-lo em relação ao futuro. Disposição muito
de interesse
positiva para tudo o que disser
material em família. Trato bem disposto no

fundamental

CAPRICÓRNIO • 2V12a20A
Novos fatos oü presenças podem surgir
.
com a sua rotina no
.
correr do dia. Isso significa maior dedn
sua, o que pode ser uma boa solução para
negócios. São benéficas as Indicações que
falam de seus sentimentos.

21/11 a20/12

açóes e cempor-

lamento

Km

21/6a20/7

que marca forte
influência para você,

tos

Os

de autores?

premiados:
.....
G Horário: 18h30
— Um
Paulo,
de
da
lua,
luz
à
Hoje
D
piano
César Coutinho, com direção de AntôniV"Za
Mercado
'"
— A Demanda, de Marcílio Mi};""
? Dia 12

Dia

71

geminiano. podar inicio a proje-

LIBRA*

que se sona sua rotina de

trabalho.

vencia no amor em fase de ternura.

SAGITÁRIO*

tem

vantagens

recente.

em

21/8a20/9

vlrglniano,

CÂNCER*

21/5a20/6

as Influências
T L ,._que dizem de seus interesses materiais. Neles estarão pontos de
realização dos quais vocô deve aproveitar.
Com isso, afloram fortes os dons pessoais de

PS

e_jUííl

Cario» aHvT

Você,

que ainda registra a boa Influencia
em seu signo, arietl-

apresen-""

debates,

CRUZADAS

Hoje, taurino, são bem

Quadro

vídeos,

PROGRAMAÇÃO

¦ HORÓSCOPO
Aries*

de

150 que

damental,

pagar,

Aíént^

quetes, encontros de autores,
~;^
ensaios e estréias teatrais.

e

podem ser parcelados em três vezes,
"Ter
talento é fun-

foram

Gonzaga.

o Centro de Estudos'*''

abrigará exposições,

completo
RS

custa

restrita

antes

Chiquinha

mínimo
páginas
de matrípagar uma taxa
cuia de R$ 20. O

A Sbat ampliou a sua área

de Virgínia Munson.

sobre teatro e obras raras que^estão disponíveis na biblioteca^

de

cinco

no

ção, quando é descrito para
a platéia o momento social e

creme, kiwis, bananas, abacaxis,

ças, postais, fotografias, revia*..">
tas nacionais e estrangeiras''"

apre-

sentar um texto literário

trais (Sbat). A novidade do
ciclo e a discussão com o público depois da apresenta-

bom Brouilly Chateau de Ia Chaize.

mil textos originais entre pev_.

Para se

è necessário

inscrever

Tea-

Autores

O espaço oferece ainda um.
vasto acervo composto de 40 ,:;,

.

ração de seis meses.

premiados, que vem sendo
desenvolvido pela Sociedade
Brasileira

espaço dentro do teatro", diz.<. 6

O curso é coordenado por
João Bittencourt e tem a du-

A montagem faz parte do
Ciclo de leitura de autores

de
preparou uma rápida omelette
isso,
um
tudo
Com
linda qualidade.

j
critor tem que saber a impo£*
tância da ação, do tempo V

desativados

por falta de verbas.

o filho (Gabriel Gracindo)
3ue
em seguir a carreira de ator.

Sobrava fome. O chef Munson

foram

Cultura

pai tradicional
se revolta com a decisão

umas ótimas codornas recheadas
"falso
com um
patê".

^M

coisa

dramaturgos técnicas para se'
escrever textos teatrais."0 esr«{

Dramaturgia.

sos oferecidos pela Uni-Rio
e pela Secretaria Estadual de

Júnior é o

mozzarela, akaparras, azeitonas e
miolo de pio. Curiosa. Depois

em

ro habilitada a formar pro*
fissionais que trabalham na
área, já que os antigos cur-

classe média da década de 50

tomate,

com

recheadas

do

através

instituição no Rio de Janei-

no mesmo ambiente. E, além do
'mais,
quem quisesse, aprendia (o
'
aula
que, aliás, era a finalidade da

cachofras

teatrais

terária

çâo de Antônio Mercado, é
uma homenagem ao autor

em Copacabana.

Renato Pecora, presidente dãj
Sbat, o curso é uma oportuni- •
dade dé ensinar aos novosf

Curso de Eipecializaçio Li-

A montaaem da peça Um
piano àluz aa lua, sob a dire-

De inicio nos serviram umas ai-

mas por capricho e
implicância. Como a

:

Duarte, 20 anos, vão estar
dividindo — pela primeira
— o mesmo
vez
palco do
Centro de Estudos de Dra-

em questão).

Nâò por
maldade — que nào
são maldosos —

:

i
¦

a
pertinentes. E não é que
coisa era agradável? Pois dava fome
e matava a fome, ao mesmo tempo,

quem arruma as mesas. Que existem

au-

direitos

de

junto aos dramaturAtualmente, ela forma

Pedro,

mesa

tes.

Assim falar e comer. Uma das
congrandes alegrias da mesa é a

tora»

anos e Daniela

i

tra pela boca e o ouvido.

E, à medida que os vinhos surgem,
decai o nível das conversas decen-

11

demos é perder um Mozart
Para José
por causa disso".

e

recolhimento

ao

distribuição

seus filhos, Gabriel, 18 anos,

sim, juntam os prazeres da alma, da
mente e da barriga. Porque kpR*
ram, com sapiência, o que lhes en-

mesmo tempo, comer e conversar.

apenas

O ator Gracindo Júnior e

7*mw\

CEBOUNHA

MAURÍCIO

DE SOUSA

QARF1ELD
JIMDAVIS
"^B
N*° HX NAPA COMO
A
II
í PERGUNTE
fACKEPtTE...
. ACREDITE AV^W
fi>^_
/
^ I
( OM URStNHO PARA
J&
C OOAI.QUER UM_JSFÍ
n-^CL^^^Í^
ABRAÇAR EIA OMA^
\
^v^N?tf_^^

— 1 — mímicas para diverti- - HORIZONTAIS
festas, momices que se,|ar„;>
crianças:
mento de
—
,
que faz
zem ás crianças para as divertir; 11
—
razão, o entendimento; 12
perder o tino, a
foslocamada interna de material fluorescente e
raacente quo. nas válvulas e raios catôdicos.
rebrilha pala ação do feixe eletrônico, quando
tim do malha-'
produz quadros a canas; Ura sem
metálica fina e delicada, feita de tios de bronze.
esbronze fosforoso ou liga semelhante, e que.
tendida antro dois eixos o movendo^e horizw.,,,,
de ,
talmente. constitui a parta essencial da mesa
—
proverfabricação da maquina de papel; 13
—
o _<&_...
bioe. ditados; 14
permlsrto que os
dançar e
podem, porintermedlo da iniciada, para
- conjunto de articulações
cantar no terreiro; 15
repredoa órgãos lonadores cujo efeito acústico
senta, numa anunciação, o mínimo segmento
distintivo; W — espécie de ealandra para alisar,,.
•
cilindros de ferro,
papel em tolhas, formada por
entre oe quais se fazem repetidamente passar
com chapas.,fó,.,
grupos dè folhas entremeadas
metal; 17 — concentração de toda a energia
— meteoro que serve de fetlche
universal; 18
— muito teso, muito tenso;
natural de Xangó; 10
—''
esticado; 22 — desse lugar, desse tempo; 23
reprovar em exame; protelar, transferir a (deci—
em
sio, tentativa); 24
pollssacarldeo existente
numerosos vegetais, multo utilizado na alimenem
taeão humana, e que também se emprega
diversas preparações farmacêuticas e cosonéiu.
e
cas, em vários tipos de cola, e no apresto
acabamento de tecidos, etc. (pi.); «ubstànçia
o Inslpida, existente em muitíssimas""»
noa grãos de cereais,
plantas, especialmente
nas batatas e na mandioca, e formada da grânuloa esferóides. ovóides ou mais ou menos aloncarbômo. _
gados, constituídos qulmicamente por
— unidade^Jehidrogênio e oxigênio (pi.); 28
medida de dose de radiação tonizante absorvida.
a
o equivalente a uma transferência de energia
100 eras por grama de qualquer material com
— relativo a dote; 29
capacidade de absorção; 28
— brando, flácido. que cede A menor pressão
aem se desfazer, que não resisto a compressão;
— entre os
massa ou volume muito grande; 30
e
índios urubus, designação comum ás pulseiras
desigadornos plumários das salas femininas;
e
nação comum aos exemplares alados (machos
fêmea) dos Insetos isópteros, ou cupins, quando
apôs o
abandonam o ninho para o vôo nupcial.
formam novas coloqual as fêmeas fecundadas
nias; 31 — para o.
branca

— 1 — sorte inevitável; destino; 2 ttJ>
VERTICAIS
— banco
requisitos legais; 3
que nâo atende aos
se
de areia misturada com lama. onde facilmente
atola tudo quanto por ela passa; a que gosta
—
cachimbo, usado
multo de qualquer coisa; 4
do tubo
na índia, com depósito de água no meio
—
desinència verbal
5
por onde passa a fumaça;
—
diz-se
característica do futuro do pretérito; 6
— variedade de maçã,
da barba em ponta; 7
mesmo
assim chamada por ter a cor da rã do
—
nome; 8 — forma antiga e popular de até; 9
sistema energeticamente estável, formado por
e próum núcleo positivo que contém néutrons
tons, e cercado de elétrons (pi.); a menor quantitem as
dade de uma substância elementar que
—
elemento (pi.); 10
t
propriedade químicas de um
sésamo; 15 — indivi-—
parecido com a semente do
—
—
21
está,;
aqui
20
duo pedante, metedlço;
desvio de bom caminho; qualquer medida de
flutuação ou da Incerteza associada a uma medi— décimo segundo môs do ano santo
ção; 23
entre os hebreus, e o sexto do ano civil, corres25 — meteorito que
pondente a fevereiro-março;
— laje de
serve de fetlche natural de Xangô; 27
tace superior de
a
se
arremata
com
que
pedra
das
um muro. para evitar o desmoronamento
29 — espécie de carbúnculo
miúdas;
pedras
mortal que se desenvolve no intestino reto_.<JP-.
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DEAN YOUNG E STAN DRAKE
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MEU AVlfo «TOA60Ü...VENMA MS.
PEGAR NO AEROPORTO.
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POR QUE NAO TO-

5E SU TOMAR UM

i
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POR^l

TOXbO IVtOTORIVU
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TA DELE ESTARf_ |
AWANHA NA SUA'»
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de Marfno I» de Medeb.
gado vacum. Problema
ros-CSC — Ipanema.
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

— acácias; co; co; rigor; at; apuHORIZONTAIS
-toa—
rado; russa; Íbis; pressa; an; engessados;
¦• -assomo; taras; er; diagonal; orla; arilo.
aru,
VIRTICAIS — acarpelado; coturno; classe;
siri; codinome. oros; gabado; pássaro, segelal.
assana; assar; sorgo; aga; ir; li
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deu o tom desse período. Será desnecessário

mundo, tentando sempre subir pela escada-

relembrar os crimes, re-

rolante que desce.
Neste caos aparente

lacionar os suicídios
. forjados, as torturas e

(?) começou e acabou
nosso melhor cinema:
Os anos 60 viram o fim

tudo o mais perpetrado
em nome da segurança

da chanchada e o começo do Cinema No-

nacional. Mas não será
¦¦!¦¦¦

âaaaa!

RFflaaa!

dispensável anotar que,
no seu esforço em aliar-se

vo. Melhor, era o tempo de um cinema inte-

ao chamado

grado com seu público. Sensível aos,
acontecimentos, falava

munido livre, nossos ditadores de plantão acabaram inventando um

pais muito parecido
com a extinta União

a língua do país. Amda que um e outro,

Soviética.

censor

Sendo

0 reencontro
£

do cinema

ou pequeno
burges imaginoso, lhe

um

pouco
mais gentil, diria que,
em alguns aspectos, es-

torcessem o nariz, ele
estava lá, indispensá-

tiveram mais próximos
do socialismo que recu-

vel. Como tempo, em»

savam do que do fascismo que lhes inspirava. Mas, não há muito

econômica

o que fazei* se, como
nos conta a História,

do

meio à infernal crise,
vivida por
foi-se perdendo;
Foi-se desencontrando

aqui,

seu público, foi
substituído pela televir,
são, futebol e prazeres

fascismo é socialismo

afins. Mas está de vol-

como público

acabem por se confundir úm no outro, numa

Pela tradição, famíliae propriedade.Depois havia Deus,
família e liberdade. Tudo me parecia muito impreciso, vago.
Embora se mostrassem eficientes em seguidas oportunidades,
de imediato não pareceu a muitos que aqueles fossem movimentos pára serem levados a sério. Eram um estertor, última

bilidades sempre foi difícil separar as boas e as más intenções
e, mesmo algumas evidentemente lamentáveis acabaram por
se tornar incrivelmente elogiáveis. Desconfio, entretanto, que

retomada, prefiro falar de reencontro. O cinema voltou a
falar uma língua que todos entendemos e por isso se reencontra como público. Não duvide. A partir desta semana e

o empenho estatizante do golpe de 64 se dirigisse em princípio
a atender objetivos mais escusos do que o puro e simples bem
estargeral.

até

saúde antes da morte, o gemido final de uma
sociedade e época condenadas. Mesmo o Comando de Caça
aos Comunistas, na sua desmedida violência, agredindo artis-

visita da

tas, invadindo teatros, explodindo bombas, era nada além de
um acidente de percurso. O governo era pouco confia
havia o
pendendo ora para um lado, ora para outro, mas,
POVO, lhe dando suporte e empurrando para as decisões
corretas. O paraíso estava logo ali, nos aguardando, como
todos os nossos desejos realizados. 1962; 1963; 1964. Os anos
se sucedendo como numa .contagem regressiva. E, de repente,
em 48 horas, de março para abril, tudo àquilo que poderia ter
sido não foi. Não foi?
É um paradoxo. Embora se mascare a história dos tempos
de ditadura militar aqui entre nós com um manto de comedimento e prudência, longe dós extremos da Argentina ou do
Chile, a verdade é que a brutalidade marcou o compasso e

ta este ano.

Agora,:
mundo
todo
quando
fala de renascimento e

inesperada Babel. Nessa forre de incompati-

seu papel com
galhardia, sobretudo aquelas que atuaram no campo específico da produção cultural, como a Embrafilme, ao lado de
Ainda assim,

várias estatais cumpriram

outros órgãos do governo como o Inacen e o Concine. É
possível que toda essa parafernália de entidades tivesse o
obscuro propósito de controlar teatros, cinemas e afins e que,
até um determinante ponto, o tenha conseguido. Mas o feitiço
com freqüência lhe escapou das mãos e foi ser mágico em
outras praias. E lá se via o vigia da noite pagando ao ladrão
para que este lhe roubasse os bens mais preciosos; Não posso
negar, todavia, que, em certos momentos, nossos generais
estiveram mais à esquerda que a esquerda, uma antevisão no

o fim do ano teremos pelo menos quatro grandes
sucessos. Quem matou Pixote?, de José Joffyli, Como nascem
os anjos, de Murilo Salles, O homem nu, de Hugo Carvana, e
Pequeno dicionário amoroso, de Sandra Werneck têm tudo
para atrair multidões aos cinemas.
Sempre associei os momentos de grande criatividade artis*-tica aos momentos de crise. Sob as mais duras repressões e até
Foi
para resistir aos massacres nossa criatividade cresce.
assim nos anos 60 e na metade dos 70. Foram os tempos do
melhor Glaubèr Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Leon
Hirzman, Caca Diegues, Bruno Barreto, Arnaldo Jabor, do
Teatro Oficina, Ipanema, Opinião, de Chico Buarque, Caetano... a lista é infinita. Aí mé pergunto: qual é a crise agora,
quando o cinema se mostra tão vigoroso? Aparentemente,,

espelho dos nossos liberais dás novas democracias da Améri-

não há nenhuma. Mas, entre assustado e esperançoso, temo
E
que alguma serpente esteja por aí chocando seu ovo.

ca Latina que, tendo sido eleitos para a esquerda, governam
com a direita. Misterioso caminho para adentrar ao primeiro

esperar para ver. Enquanto isso, vamos ao cinema, porque
agora nós e ele merecemos. O resto fica para o the end.

Lia Rodrigues estréia hoje, no Sérgio Porto, coreografias baseadas em viagens de Mário de Andrade
Fotos d* divulgação

<&*;*'

>*.
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e

vaí ser apresentado pela companhia na temporada alé o dia 26

Andanças de um modernista em cena
•;nayselópez
A delicadeza do gesto simples,
quase utilitário, que constrói junto
/com a linguagem popular a cultura
;ídè um país. Com uma base tão
«•"clara é abrangente e usando como
¦ guia o sábio Mário de Andrade, a
\; pesquisadora, coreógrafa e bailárina paulista Lia Rodrigues criou
";
ürria pequena jóia de dança, uma
'
visão contemporânea do Brasil que
foi sucesso unânime na Bienal de
. banca de Lyon, em setembro. Fo. lia, coreografia de 30 minutos ba-seada nas andanças do modernista
1
Mário pelo interior do Brasil, es. tréia hoje no Espaço Cultural Sérgio Porto temporada às segundas e
terças,
até dia 26, num programa
;
•:
inclui
a premiada Ma. sobre
que
• agruras e alegrias da maternidade.
"
Folia traz no palco as bailarinas
Denise Stutz. Eduarda Maia è
Marcela Levi como colombinas
mambembes, infantis e íinccstrais.
£..

que, numa ambientação que repete
as superposições que a cultura e a
linguagem popular fazem intuitivamente, percorrem paisagens conhecidas e às vezes emocionantes. A
equipe responsável pela cena e a
mesma nos dois trabalhos da Lia
Rodrigues Companhia de Danças:
.figurinos de Ciça Modesto, luz —
inspirada' em Folia — de Miltin
Giglio, e cenários notáveis de Keller Veiga. .0 marido.da coreógrafa,
o músico Zeca AssUmpção, recriou,
partindo da oralidade própria do
interior do Brasil, uma trilha que
impressiona e carrega movimentos
precisos e tecnicamente exigentes
para a companhia. Lia, bailarina
experiente que já foi da prestigiada
companhia da mestra francesa Magui Marin, só dança em Ma, num
emocionante solo-parto final.
"Ma
foi muito pessoal em sua
criação, porque saiu da minha propria tragédia e felicidade de ter

meus três filhos", conta. Lia ficou
dez anos longe dós palcos, imersa
"No
esem fraldas e mamadeiras.
fibailarinas
as
petáculo, quando
cam desesperadamente contando as
fraldas, jogando tudo para cima,
rezando a Ave Maria, é porque eu
fazia isso mesmo para não ficar
maluca", brinca, já com os rebentos de 13, 7 e 3 anos fora dos
berços. A coreografia ganhou o
Prêmio Mambembe de Coreografia
de 1994 e viajou pela Europa com
ótimas criticas.
"Folia
è mais externo, porque
teve a participação de muitas pessoas e é resultado de enorme pesquisa em várias fontes sobre a cultura popular brasileira", diferencia.
Com a apoio da Bolsa Vitae e SeMunicipal de Cultura, o
espetáculo de 30 minutos tem po-

cretaria

Km Ma. unui ahürdàgèln pessoal da experiência da maternidade

tencial e material coreográfico para
"A
crescer para quase uma hora.

pesquisa continua e a Companhia
trabalha sem parar. Mas como nào
temos patrocínio, mesmo com todo
o sucesso na França e os convites
para outros festivais europeus, a
gente volta para o Brasil sem saber
o amanhã, começando tudo de novo", se resigna Lia.
No meio tempo Lia, radicada no
Rio, ainda prepara a próxima edição do Panorama Contemporâneo
de Dança, evento que começou na
quase penúria e vinga há anos no
Espaço Cultural Sérgio Porto dando oportunidade para a produção
independente e jovem da dança ca;
rioca. Este ano, o minifestival trouxe a companhia francesa de Christina Bastin e ganhou uma noite de
homenagem na Bienal de Lyon com
duas atrações saídas de sua programação. o Santa Cru:, de Mareia
Milhazes. e o Dança de três, de
João Saldanha.

