
JORNAL DO BKASIL

© JORNAl DO BRASH S A 1996 RIO DE JANEIRO • Terga-feira • 5 DE MARCO PE 1996 Pre?o para o Rio; RS 1,00

FH defende

honestidade

0 presidente Fernando Henri- Aeronautica confirma erro
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i foram vendidos ontem
———— ? No dia de voltar a ifHiri criangada virou tema 550 CDs a RS 10,90 ca-

parcialmente nublado, com escola, apos o ^ de aula. Redagoes e da. A EMI-Odeon, gra-
ndade^e^pan'cadas d^clfu- domingo de tristeza, <^S$~rai ¦ ^'desenhos serviram vadora do grupo, estuda

Temperatura estivel. On- ¦-«—» milharesdecrianQas jHnSc\ ^Kg9fL como valvula de ZhI

Kumeminiamadde3l8°eno trocaram a alegria escape para os orfaos * wL^F shows da prova.Alto da Boa Vista. Mar calmo e visibilidade boa. , ... . ® mj^OfX(Kk\ /f^-i/ (flu . *¦ , auows Urt imuhm, yivva
Fotos do sataiite e mapas do tempo. pAgina 2o. pelo Sllencio. Nao 1/v^aXyv^ VW>a j . jSjl \ Ga Utopia aos velmente o ultimo, reahzado em

cotaqOes foram raros os casos / /Z 0>v^., (# Mamonas. Cenas de Brasilia. Ontem, em todo o pais,
mlark)minimo: (margo)r$ 100.00;d6- (je meiiinos e meninas y^Jfr //l A f choro se repetiram em ho.uve manifestajoes de pesar
lan: comerciat (compra) rs 0.9830; comer- //V A I i j 1 j oela morte dos Mamonas, una-clal (vend*) RS 0.9831; Paralelo (compra) RS CPm nil!) ntlPr /9Zjt /af*\ /..I \a/\J*J yt||a. CSCOiaS de tOdO 0 DaiS. • -j j ao.975; Paraielo (venda) rs 0.985: TUnsmo sem qudiquer l/v /5g" \ £(0 ^^HftL ( 

uv w Haia- nimidade entre cnangas e ado-
S;rm^Vdfa8ot;oIaorM-S7%* motivagao para sair de mS£«S\ ,/ JLi (Pags. 6e7) lescentes. "Eles chegaram de re-
tbp: do dia oi.o3 a 01.04 — 2.1245%; upih: . . ] J jfc i 1'"'1 maajwayr^ *-jjk V_ i —————————— nentp p fnram embora de renen-
(mar?o) Para IPTU resldencial - RS 0.8287; CaSa. ASSUIltO de ^ PHB^ ^V\M ^rp) I I^ntUirdn CoMtm 6a Hfirifi P»» | , »V r] Jr"Para iptu residenciai, comerciai e territo- g «v -JF** "*{• \mi /ftfflj I Mjeonurao KAisiro, o serie te, lamentava Mana Clara Gue-
nai. isseAtvar*-Rs 0.8287. tantos recreios, a ^ do Centro Educacional des de Castro, 11 anos, aluna do

Ano CV—N°332 banda predileta da \JjFj ^fainiriLirhm.ii Anisio Teixeira Colegio Sao Vicente de Paula,
Assinatura jb (novas) v Rio 589-5ooo no Rio. Dinho fana hoje 25 anos.
Outros tstsdos/cidades (DOG) .9 (021)0800-238767
Atendimento to assmante 9 (021) 589-5000
CiOTSlHcadoj ® 0800-23-5000 ___ _
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FH defende

honestidade

do 
governo

O presidente Fernando Henri-
que Cardoso defendeu ontem, em
Belo Horizonte, durante o lança-
mento do Ano da Educação, a ho-
nestidade de seu governo, e lem-
brou que não hesitou diante da
crise do sistema financeiro, que
classificou como "herança 

pesada,
que não é de uma pessoa, nem de
um governo". Na presença de 21
governadores e cinco ministros,
Fernando Henrique recordou que
no seu discurso de posse já havia
dito que não temia botar a mão em
vespeiros. "Algumas abelhas me

picam, às vezes até marimbondos."
Houve tumulto do lado de fora
quando a PM reprimiu com violência
manifestantes que gritavam palavras
de ordem contra o governo e atira-
vam ovos e farinha nos soldados.

? Em Brasília, na reunião do
Conselho do Programa Comuni-
dade Solidária, presidido por
dona Ruth Cardoso, foi anun-
ciado que o governo já estuda a
criação de incentivos fiscais pa-
ra as empresas que investirem
na área social. (Páginas 3 e 4)

Aeronáutica confirma erro

do niloto dos Mamonas

Uma nota oficial do Departa-
mento de Aviação Civil do Mi-
nistério da Aeronáutica confir-
ma que o acidente aéreo no qual
morreram os cinco integrantes
dos Mamonas Assassinas ocor-
reu por erro do piloto, Jorge
Germano Martins, que ao tentar
aterrissar no Aeroporto Interna-
cional de Cumbica, em Guaru-
lhos, SP, desistiu do pouso e
bateu com o Lear Jet num mor-
ro. "Durante a aproximação
houve desvios nos parâmetros
de vôo." Informa ainda a nota

que 
"por mais de uma vez o

Controle questionou a condição
de vôo da aeronave, tendo rece-
bido como resposta a confirma-
çào de que se encontrava em
condições visuais" (pouso sem
auxilio de instrumentos). No
acidente, ocorrido às 23h30 de
sábado, quando o grupo voltava
de um show em Brasília, morre-
ram os cinco Mamonas, dois as-
sessores da banda, o piloto e o
co-piloto. A mulher de Jorge
Germano, Cristiane, disse que"se não tivesse sido dada priori-
dade ao pouso de dois Boeings
que chegavam ao aeroporto, o
Jorge agora estaria com a gen-
te". Os Mamonas viajaram com
seu marido várias vezes. "É fácil
culpar quem não pode se defen-
der", reclamou ela. Os nove
mortos no acidente foram sepul-
tados ontem. Em Guarulhos,
onde começaram e acabaram, os
Mamonas reuniram cerca de 80
mil pessoas no velório e enterro.
Hildebrando Alves, pai do voca-
lista Dinho, líder e maior ídolo
da banda, acusou o piloto do
Lear Jet pelo acidente. "Ouvi

dizer que ele nunca pousou na

pista de Cumbica", queixou-se.
A empresa proprietária do
avião, Madri Táxi Aéreo, com
sede em Ribeirão Preto, SP, ain-
da não se pronunciou sobre o aci-
dente. A morte dos Mamonas As-
sassinas fez disparar as vendas do
único disco do grupo, que até feve-
reiro havia vendido 1,8 milhão de
cópias. Nas Lojas Americanas do
Rio Sul, em apenas duas horas
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foram vendidos ontem
550 CDs a RS 10,90 ca-
da. A EMI-Odeon, gra-
vadora do grupo, estuda
o lançamento de uma fi-
ta de vídeo com um dos
shows da banda, prova-

velmente o último, realizado em
Brasília. Ontem, em todo o país,
houve manifestações de pesar
pela morte dos Mamonas, una-
nimidade entre crianças e ado-
lescentes. "Eles chegaram de re-

pente e foram embora de repen-
te", lamentava Maria Clara Gue-
des de Castro, 11 anos, aluna do
Colégio São Vicente de Paula,
no Rio. Dinho faria hoje 25 anos.

Ouaruthoa, SP—Evandro Teixeira

"Existe uma controvérsia

antiga: rico não vai preso no

Brasil porque as cadeias são

ruins ou as cadeias são ruins

porque rico nunca vai preso?
Minha opinião é que nossas

instalações carcerárias

melhorariam muito se as elites

começassem a freqüentá-las." ji§PP

Tem tesoura

na Internet
A liberdade de expressão na
Internet, a maior rede de
computadores do mundo, está
ameaçada. Veja como os usuários
de computadores estão se
mobilizando para evitar a censura
no ciberespaço. (Páginas 1,2 e 3)
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IBM e Digital
vfto de Pentium
O futuro é Pentium. IBM e Digital
mostram seus novos lançamentos,
que têm como base o rápido e forte
processador da Intel. (Pág. 4)

Valéria (E, de óculos escuros), nanwradaM^Dinho, soltou uma pomba antes do sepw mento

criançada virou tema
de aula. Redações e
desenhos serviram

'p como válvula de
escape para os órfãos .
da utopia dos
Mamonas. Cenas de
choro se repetiram em

^ escolas de todo o país.

(Págs. 6 e 7)
'Leonardo 

Castro, 6a série
do Centro Educacional
Anísio Teixeira

? No dia de voltar à
escola, após o
domingo de tristeza,

milhares de crianças
trocaram a alegria

pelo silêncio. Não
foram raros os casos
de meninos e meninas

sem qualquer
motivação para sair de

casa. Assunto de

tantos recreios, a

banda predileta da

No Rio e em Niterói, céu i—¦¦¦
parcialmente nublado, com | «k"*"7
períodos de claro e possibi- I |nn
lidada de pancadas de chu-
va e trovoadas isoladas. W * ~
Temperatura estável. On- mnmmmmmm
tem, máxima de 34° em
Bangu e mínima de 18° no
Alto da Boa Vista. Mar calmo e visibilidade boa.
Fotos do satélite e mapas do tempo, página 20.

SALANK) MlNIMO: (março) RS 100.00; DÓ-
UM: Comercial (compra) RS 0.9830; Comer-
ciai (venda) RS 0.9831; Paralelo (compra) RS
0.975; Paralelo (venda) RS 0.985: Turismo
(compra) RS 0.9864; Turismo (venda) RS
0.9866; TB: do dia 05.02 a 05.03 — 0,9227%;
TBP: do dia 01.03 a 01.04 — 2,1245%; UF1N:
(março) Para IPTU residencial — RS 0,8287;
Para IPTU residencial, comercial e terrlto-
rial. ISS e Alvar* — RS 0.8287.

Assinatura JB (novas) Rio 589-5000
Outros «tados/extedes (DOG),® (021)0800-238767
Atendimento ao assinante (021)589-5000
Classificados 0800-23-5000
Outras praças (DOG) (021) 8(XM613

Temporal

pára 
o Rio

novamente

A chuva voltou a castigar o Rio
no fim da tarde de ontem. O tempo-
ral, que atingiu toda a cidade, pa-
rou o trânsito no Centro, alagou a
Avenida Brasil e causou transtor-
nos nas zonas Norte e Sul. A Ave-
nida Niemeyer foi interditada nos
dois sentidos. Em Vicente de Car-
valho, uma casa desabou. (Pág. 17)

Empresas fraudam

computadores da

Receita Federal

A Receita Federal em São Paulo teve os com-
putadores alterados provavelmente por um dos
seus funcionários, que apagou os registros de
dividas de 40 empresas. A fraude, descoberta na
última sexta-feira, foi realizada apenas para fa-
vorecer empresas que conseguiram liminares na
Justiça contra a cobrança de impostos. (Página 11)

Novo atentado

em Israel mata

13 e fere 150

Um terrorista islâmico suicida ex-
plodiu ontem uma bomba em frente a
um shopping de Tel Aviv. a capital
israelense, matando 13 pessoas e fe-
rindo 150. Foi o quarto atentado em
nove dias em Israel, totalizando 56
mortes. O primeiro-ministro Shimon
Peres decidiu adotar medidas duras
contra os palestinos. (Página 10)

Novo cadastro

de bancos não

acha 
'fantasma'

O presidente do Banco Central
(BC). Gustavo Loyola, vai hoje ao
Senado depor sobre o programa de
ajuda aos bancos e o caso Nacional.
Técnicos do BC dizem que o recadas-
tramento. realizado entre novembro de
1993 e dezembro de 1994 para localizar
contas fantasmas, foi inútil (Pág. 12)

Você ainda

não .é cliente

do Banco

de Boston?

Por quê?
ifomuKtks: (021) 224-6152
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Atendimento de 2* classe

!r

0

R

FH



2 
JORNAL DO BRASIL

Política

TERÇA-FEIRA. 5 DE MARÇO DE 1996

Genoino defende par

CPI neaociada CARMEN KOZAK to que extingue o IPC. O texto sera Previdencia. Por causa das pressoesI 
BRASILIA A Camara dos De- discutido hoje. Os pemeedebistas do PMDB, o presidente da Cama-

uando Mario Covas e Jose Genoino — um aliado nutados vai adiar para a proxima praticamente conseguiram o apoio ra, Luis Eduardo Magalhaes (BA).
\J partid&rio e outro circunstancial — defendem a insta- semana a votacao do projeto de lei do PFL a ideia de ampliar para os esta disposto a recuar da decisao de

lacao de ComissSo Parlamentar de Inquerito para investigar que extingue o Institute de Previ- atuais deputados e senadores o di- votar o hm do IPC antes da refor-

as entrailhas do sistema financeiro, torna-sc prudente prestar denria dos Congressistas (IPC). Os Mo de ob.« o beaefiM. da apo- ma da Prev,denaa.

atencao nessa oossibilidadc Covas soveroa o estado mais governistas estao dispostos a ceder sentadoria proporcional ao fun dcs Com as amndicasocs pralica-atenQao nessa possiDiuuaue. i^uvas guvcrua u cswuu 6 ~ivindieaoW do PMDB nara te mandato. Assun, tenam direi- mente atendidas, o hder do PMDB.
importante do pais, e amigo-irmao do presidente da Repu- aarantir 

o taicio da primeira vota- t0 * aposentadoria o« que tivercm deputado Michel Temer (SP), acre-
blica e, embora nem sempre defenda positfes consonantes ^ ^ emencja ^ refonna ^ oito anos de mandato e 50 anos de dita que 

"s6 um desastre" impedira
com o Planalto, nao tem o costume — nem teria neste caso mnanjt A tarde e, entre idade- A n"0"18 de proieto, feita o inicio da votacao da reforma da
motivo para tal - de andar por ai tirando provcito politico e a' segunda votacio, colocar ^ assessoro da Mesa da Omra. Prevjdteoa amanha. "E votamos o
faril dis dificuldades alheias ipr n preve que $6 terito duetto ao bene- fim do IPC semana que vem , disse

r m iim nnocirifinista em pauta o projeto do IPC. 0 ficj0 o« parlamentares que atendem Temer. 0 lider do PFL, Inocencio
Genoino, em tcse um opos.cionista, nas reformas admrniv PMdB quer ampliar o numero de hoj€ aos7re-requisitos. OUveira, tambem estA otimista e

trativa e da Previdenaa, nao tem negado logo ao goywBO e, partamentares que poderSo ser be- "Estamos prdximosde um acor- arrisca um palpite sobre o placar:
sem constrangimentos, e parceiro no combate aos pnviiegK* neficiados pela aposentadona espe- do» djssc 0 ^ do ppL inocin- "0 substitutive do Euler Ribeiro
i quebra do corporativismo que assolam o Estado brasileiro. cial. cjo oiiveira (PE). Hoje, ele reune a sera aprovado com uns 350 votos a
Portanto, sao ambos os personagens dignos de cr6dito e aten- Os lideres governistas estSo pr6- bancada do partido para discutir a favor." Para aprovar uma emenda
(jao. Se resolveram posicionar-se do outro lado do bak&o, ximosde um acordo sobre o proje- extin$o do IPC e a reforma da s&o necess&rios 308 votos em cada

razdes concretas para isso deve haver. Genoino explica as suas. I
Mas, antes disso, vamos ao que pensa a respeito do _

assunto o presidente da Republica. Fernando Henrique nJo A J 
1 a I n -n/tffe /|Q

quer a CPI. Nao porque deseja acobertar falcatruas, mas /%HtlrHflft T 1011x1 lHIlCH CillJ
porque considera que a instalaoao da comissao agora atra- in..m,r finnr«h»» fr
palha a economia, o governo, as reformas. m,r sonia marques

Outros que tanto defendem a CPI da boca para fora, CURITIBA — 0 ministro da
nessa altura, devem estar rczando a todos os santos para que Agricuitura, Jose Eduardo Andra-
nada aconte^a. Gente assim que ha mais de 30 anos tem de Vieira, disse ontem que pode
rclagoes muito mais cstreitas com o sistema financeiro do deixar o ca^go para disputar apre-

Stones quando determinadas figuras do nosso Congresso' 
possivel coligaoao, eu deixo'o' mi-

cuja probidade ja foi amplamente discutida mas nunca | „ nisterio e venho disputar a prefeitu-
colocada cm cheque, pois o regime era autorit&rio — man- ra", afirmou Vieira durante a con-
davam, desmandavam, acobertavam e faziam sabe-se la mais ven^o estadual do PTB, no do-
o que com essas rela^oes: tao afinadas. mingo. A Lei Complementar 64^>0

posiQao na defesa do merito que tem esse governo dc ter clci^So, ou seja, 3 de junho.
rcmovido o lodo. Mas considcra inadmissivel que assista ^ A declaraoao do ministro movi-

governo Fernando Henrique, mas nao se pode manter a ' Parani porque sinaliza uma virtual
coerencia mexendo nos privileges dos pequenos e deixando troca de comando no Ministerio da
aos tubaroes o mar de brigadeiro", diz Genoino. AgricultiUB, onde elle vem receben-

fundo^nesse3slsfe1ma°denS^omT^G^m^^quemrei^r o tico' 
a P0?*^0 do ministro deixou

mercado financeiro. Esta certo, e assim em v&rios paises do governad^Jaun'" Lcrner (PDT),
mundo. Mas nos civilizados pelo menos da para ver o povo ^ que passou o dia de ontem em Belo
da falcatrua algemado na telcvisao. O rapazote que quebrou Horizonte na reuniao com os cole-
o Banco Barrings, da Inglaterra, foi arrastado da Tailandia || gas dos outros estados.
direto a prisao por causa dc um rombo de RS 800 milhdes. : Balto — Assessores de Lerner

E, por aqui, turma dos bilhoes segue cilere a vida y candidatura^k

publica e um desastre para qualquer um. Mas sem exemplo ^ ^ uma amea^a aos pianos do gover-
nao ha discurso que sustentc a credibilidade de ninguem. Andnuiwieira:candi^tur^pode tria^on cotyutoconuauynjerner nador para a sucessao municipal de
"Nos cassamos o Ibsen Pinheiro e todo o pessoal da CPI do
Or?amento por muito menos. Agora o Congresso nao pode » i
ficar servindo de plateia a bandalheira", defende Genoino. i . I Kt^IVAI CI i\

Para evitar os problemas que causam temor em Fernando tliPillM n| |n eK|*E$6e^* Wls/fc I M-9*. JxilUlCt vJ
Henrique, o deputado do PT propoe que a instalaoao da CPI 1% llJIJiflL |
seja precedida dc uma negociagao de alto nivel que assegure CHEG^KAMOSlANCANUKTOSjjAB^HlADOSD^K^£AO
ao governo a posi^ao de integrante e nao alvo das investiga-
Qoes. Ou e isso, anteve o deputado, ou nesse ambiente de I
suspeiijoes ditusas nao ha quem garanta nem mesmo Londres4 noitese Paris4 noite$. 9dias.hlamtwt,GapadociaeAnkara.
votacao das reformas. Aireo + terrwtre Aereo+terKtm ^ an,desdeRS 1.757, desde RS 1 .OTOf

PrAuias suicidas uusok*$c/cr«zdro moc/cwzfiromoNiio
10 dios. Atenm, Mykonos, Rhodes, Kusadasi 9 dias. Cairo, Aswan, Kom Ombo, Edfu, Esna
e Patmos. Aereo + tefrestre _S___ e Luxor. Aereo + terrestrt _ _

desde RS 2.045, dade RS 2.275v
MAUOCOS EXPRESS PORTOOtt E MMU1ZU

11 dkB-Modridtld^B^Melaiesy Fe^ LosAiosy 11 dias. Lisbon MWda Sjtvilhd, Cordoba,
Morraked\Casoblanaie Rabat. Costn do Sol, Granoda, ToUdo «Modnd.
Aereo + fenestra _ _ Aereo + tenestre _ .A.

Andrade Vieira: can< 'ura pode criar um

EUROVIE LINHA EXPRESS
LONDRES E PARIS EXPRESS

Londres 4 noites e Paris 4 noites.
Aéreo + terrestre _ ___

desde RS 1.757,
KHAS GREGAS C/ CRUZEIRO

10 dias. Atenas, Myfconos, Rhodes, Kusadasi
e Patmos. Aéreo + terrestre _ __

desde RS 2.045,
MARROCOS EXPRESS

11 Ias. Madri^l^ff Meknes, bs Mm,
ifanaketH (asablano e Rdnt.

Aéreo + terrestre _ . ~ _
desde RS 1.604,

MADRID EXPRESS
Aéreo + terrestre _ _ _ _

desde RS 1.174,
PARIS EXPRESS »

Aéreo + tenwfre _ ___
desde RS 1.479,

¦ TURQUIA COM CAPADOttA
M hiamfaul,
Aéreo+terrestre

iaeAnkara.

desde RS 1.896,
Esno C/ CIUZIII0 PILO NILO

9 dias. Cairo, Aswan, Kom Ombo, Edfu, Esna
e Luxor. Aéreo + terrestre

desde RS 2.275,
P0RT0GAIE A0AU1ZIA

11 dias. Lisboa, Mérida Stvilha, Cordoba,
Costa do Sol, Granada, toledo eModrid.
*"***' 

m,K$1.708,
ROMA EXPRESS

Aéreo + terrestre _ . — —
desde RS 1.390,

LONDRES EXPRESS
tó™",ra,,re 

MB 1.535,
YiogMti»duiida Posam* «ina, 7 noites iiM, caf* 4imM 5 dwjodo»

m^éaikvfap<i»<)ri^idj>k&itl^4»t#fl>l>òqW*W>«a<»betMik>ioyr.
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França, Alemanha, Suiça e Itália.
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EUROVIE INCRÍVEL
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EUROVIE BELA COM PORTUGAL
20 dias. 7 refeições. Espanha,
França, Inglaterra, Bélgica,
Alemanha, Suíça e Portugal.
Aéreo + terrestre desde
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COISAS DA POLÍTICA

Andrade Vieira lança candidatura
JoMmar Qonçâtve» —• 28/8/96

no airncomcon rner

SON1A MARQUES
CURITIBA — O ministro da

Agricultura, José Eduardo Andra-
de Vieira, disse ontem que pode
deixar o cargo para disputar a pre-
feitura de Curitiba este ano. "Se o
meu nome tiver apoio do meu e dos
demais partidos da coligação, ou
possivel coligação, eu deixo o mi-
nistério e venho disputar a prefeitu-
ra", afirmou Vieira durante a con-
vençâo estadual do PTB, no do-
mingo. A Lei Complementar 64/%
determina que um ministro se de-
sincompatibilize do cargo no prazo
máximo de quatro meses antes da
eleição, ou seja, 3 de junho.

A declaração do ministro movi-
mentou os bastidores políticos do
Paraná porque sinaliza uma virtual
troca de comando no Ministério da
Agricultura, onde ele vem recebcn-
do muitas críticas. No campo poli-
tico, a posição do ministro deixou
na defensiva os interlocutores do
governador Jaime Lerner (PDT),
que passou o dia de ontem em Belo
Horizonte na reunião com os cole-
gas dos outros estados.

Bal&o — Assessores de Lerner
acreditam que a candidatura de
Andrade Vieira seja "um mero ba-
lão de ensaio", embora reconheçam
que essa possibilidade representa
uma ameaça aos planos do gover-
nador para a sucessão municipal de

Curitiba. O prefeito Rafael Greca
(PDT) nào comentou a postura de
Andrade Vieira. Limitou-se a dizèr
que 

"todas as candidaturas têm le-
gitimidade".

A dobradinha PDT-PTB foi res-
ponsável pela eleição de Greca em
1992. Nas eleições de 1994, o parti-
do de Andrade Vieira ajudou a efe-
ger Lerner pela coligação PDT-
PTB-PFL-PSDB-PV. Entretanto, o
candidato do governador para a
prefeitura de Curitiba é o secretário
estadual de Planejamento, Cássio
Taniguchi, seu amigo e sócio em
empreendimentos particulares. Ler-
ner vem trabalhando por Taniguchi
nos bastidores do PDT. Eles apare-
cem juntos em vários eventos públi-
cos e até a primeira-dama do Para-
nâ, Fani Lerner. já afirmou que o
secretário é o seu candidato à su-
cessão de Greca.

A condução política de Lerner
na sucessão municipal vem desa-
gradando a alas do próprio PDT,
descontentes com a imposição do
nome de Taniguchi. PSDBe PFL jã
falam em candidaturas próprias."Lidero disparadamente as pesqui-
sas e tenho total interesse em ser
prefeito", declarou o deputado
Carlos Simões (PSDB), que polari-
za apoio de tucanos, pefelistas e até
peemedebistas, à revelia do senador
Roberto Requiào (PMDB).

DORA K.RAMER
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Genoíno defende

CPI negociada

uando Mário Covas e José Genoíno — um aliado

partidário e outro circunstancial — defendem a insta-
laçlò de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar
as entranhas do sistema financeiro, torna-sc prudente prestar
atenção nessa possibilidade. Covas governa o estado mais
importante do pais, é amigo-irmão do presidente da Repú-
blica e, embora nem sempre defenda posições consonantes
com o Planalto, não tem o costume — nem teria neste caso
motivo para tal — de andar por aí tirando proveito político
fácil das dificuldades alheias.

Genoíno, em tese um oposicionista, nas reformas idfflinis-
trativa e da Previdência, não tem negado fogo ao governo e,
sem constrangimentos, é parceiro no combate aos privilégios e
à quebra do corporativismo que assolam o Estado brasileiro.
Portanto, são ambos os personagens dignos de crédito e aten-

çâo. Se resolveram posicionar-se do outro lado do baleio,
razões concretas para isso deve haver. Genoíno explica as suas.

Mas, antes disso, vamos ao que pensa a respeito do
assunto o presidente da República. Fernando Henrique não

quer a CPI. Nào porque deseja acobertar falcatruas, mas

porque considera que a instalação da comissão agora atra-

palha a economia, o governo, as reformas.
Outros que tanto defendem a CPI da boca para fora,

nessa altura, devem estar rezando a todos os santos para que
nada aconteça. Gente assim que há mais de 30 anos tem
relações muito mais estreitas com o sistema financeiro do

que qualquer diretor do Banco Central.
Até porque esses ainda amavam os Beatles e os Rolling

Stones quando determinadas figuras do nosso Congresso —

cuja probidade já foi amplamente discutida mas nunca
colocada cm cheque, pois o regime era autoritário — man*
davam, desmandavam, acobertavam e faziam sabe-se lá mais
o que com essas relações tão afinadas.

Diferentemente, Covas e Genoíno, se defendem a CPI,
certamente não é para ver o circo pegar fogo. O petista firma

posição na defesa do mérito que tem esse governo de ter
removido o lodo. Mas considera inadmissível que assista
inerte à existência do pantanal. 

"A CPI não é contra o

governo Fernando Henrique, mas não se pode manter a
coerência mexendo nos privilégios dos pequenos e deixando
aos tubarões o mar de brigadeiro", diz Genoíno.

Para ele, a CPI é o único instrumento capaz de mexer a
fundo nesse sistema de Sodoma e Gomorra que rege o
mercado financeiro. Está certo, é assim em vários países do
mundo. Mas nos civilizados pelo menos dá para ver o povo
da falcatrua algemado na televisão. O rapazote que quebrou
o Banco Barrings, da Inglaterra, foi arrastado da Tailândia
direto à prisão por causa de um rombo de RS 800 milhões.

E, por aqui, a turma dos bilhões segue célere a sua vida
como se nada tivesse acontecido. Claro, os espíritos estão
atormentados, o conforto não é o mesmo e a exposição

pública é um desastre para qualquer um. Mas sem exemplo
não há discurso que sustente a credibilidade de ninguém.
"Nós cassamos o Ibsen Pinheiro e todo o pessoal da CPI do
Orçamento por muito menos. Agora o Congresso não pode
ficar servindo de platéia à bandalheira", defende Genoíno.

Para evitar os problemas que causam temor em Fernando
Henrique, o deputado do PT propõe que a instalação da CPI
seja precedida de uma negociação de alto nível que assegure
ao governo a posição de integrante e nào alvo das investiga-
ções. Ou é isso, antevê o deputado, ou nesse ambiente de
suspeições difusas não há quem garanta nem mesmo a
votação das reformas.

Prévias suicidas

O PT arrisca-se a entrar
na disputa pelas prefeituras
sem que seja necessária a
ação do adversário para des-
truir seus candidatos. A di-
reção nacional e pelo menos
um dos dois governadores
do partido, Vítor Buaiz, do
Espirito Santo, estão ao
mesmo tempo atentos e afli-
tos com o processo de elei-
ções prévias pelo qual o PT
escolherá os candidatos a
prefeito em outubro.

Nada contra o principio
de prévias. Todos concor-
dam que são uma forma de
incluir o militante na decisão
e garantir uma escolha de-
mocrática. Isso em tese. Mas
os debates que estão antece-
dendo as prévias estão se
transformando em brigas
fraticidas que, por carecerem
de critérios lógicos, podem,
ao invés de democratizar,
tornar a escolha do candida-
to uma mera vitória do apa-
relhismo e da burocracia.

Buaiz encaminhou um
documento à direção nacio-
nal pedindo que sejam esta-

belecidos limites nos deba-
tes. Quais sejam,
notadamente o da civilidade.
Pelo relato dele, o que tem
acontecido ali beira à auto-
fagia pura e simples, sem a
dicussão de projetos de go-
verno.

O que existe é uma troca
permanente de insultos e um
remover de mágoas passadas
num baú que contém todos
os erros do partido e onde
vem se buscando encontrar
um culpado. Além disso, es-
tão sendo feitas filiações ar-
tificiais com o objetivo pri-
meiro de ganhar os debates
e, segundo, influenciar na es-
colha.

O que. no final, pode dei-
xar de fora aquele candidato
que tem a preferência popu-
lar mas desperta idiossincra-
sias na máquina partidária.
Fora isso, a luta é tão renhi-
da que a faccão derrotada
internamente na eleição difi-
cilmente terá como apoiar o
vencedor.

Pior que isso, só estrieni-
na no café.

PMDB 
quer 

aposentadoria

para 
mais 

parlamentares

¦ Intenção do partido é ampliar o número de beneficiários com a mordomia do IPC

CARMF.N KOZAK
BRASÍLIA — A Câmara dos De-

putados vai adiár para a próxima
semana a votação do projeto de lei
que extingue o Instituto de Previ-
dência dos Congressistas (IPC). Os
governistas estão dispostos a ceder
às reivindicações do PMDB para
garantir o inicio da primeira vota-
çâo da emenda da reforma da Pre-
vidència, amanhã à tarde e, entre
esta e a segunda votação, colocar
em pauta o projeto do IPC. O
PMDB quer ampliar o número de
parlamentares que poderão ser be-
neficiados pela aposentadoria espe-
ciai.

Os líderes governistas estão pró-
ximos de um acordo sobre o proje-

uma das duas votações em plená-
rio.

Os governistas, porém, não es-
condem uma preocupação: o núme-
ro excessivo de destaques que serão
apresentados. Os mais otimistas
acham que os partidos apresenta-
rão pelo menos 300 destaques —;o
que poderá consumir duas semanas
de votações. Luis Eduardo vai ten-
tar fechar um acordo com os parti-
dos para reduzir o número de des-
taques. "Ê bom que todos estejam
conscientes de que o número exccs-
sivo de destaques poderá colocar
em risco alguns trechos da emen-
da", alertou o presidente da Câma-
ra. Cada destaque exige uma vota-
çáo nominal — no painel eletròni-
co.
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Brizola defende

aliança com o PT

TORTO ALEGRE — O e.\-gO-
vernador Leonel Brizola defendeu
ontem uma aliança do PDT com
o PT no Rio de Janeiro e em
Porto Alegre e "onde for possivel,
nas próximas eleições. Nào é fácil
mas não é impossível essa aliança.
É um desafio mas existe a espe-
rança do entendimento".

Brizola advertiu que os dois
partidos não podem mais uma vez
"se transformar em degrau para
os conservadores nas duas capi-
tais. No Rio, se cada um concor-
rer com candidato próprio, será
eleito um novo César Maia".

Para Brizola, se o presidente
Fernando Henrique Cardoso já
sabia de tudo em relação aos pro-
blemas do sistema financeiro .
"nào se trata mais de um governo
confiável". Disse que existe uma
"espécie de orçamento paralelo. O
país trabalha com Caixa 2", ironi-
zou.

Brizola veio à capital gaúcha
para participar hoje de ato públi-
co dos Scm-Terra cm favor da
Reforma Agrária e pelos 35 anos
da Caixa Econômica Estadual,
que criou quando governou o Rio
Grande do Sul, na década de 60.

TSE veta empresa

privada 
na eleição

O presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), ministro
Carlos Velloso, condenou ontem
no Rio o estabelecimento de par-
cerias com a iniciativa privada pa-
ra a informatização das eleições.
"Este tipo de parceria pode con-
fundir interesses", criticou. O mi-
nistro aproveitou sua vinda ao
Rio para desmistificar a crença de
que a informatização das eleições
— prevista para atingir somente
de 30 a 35% do eleitorado este
ano — acabaria com as fraudes.
"Onde há a mão humana, sempre
há malícia e maldade", previu o
ministro, que nos próximos 60
dias deverá ter em mãos a estra«e-

gia do TSE para combater as
fraudes eleitorais.

O recado de Carlos Velloso foi
para o presidente do Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE) do Rio.
desembargador Antônio Carlos
Amorim, que já anunciara a in-
tenção de atrair o empresariado,
caso faltasse dinheiro, para a in-
formalização plena das eleições
fluminenses. Na ocasião, o presi-
dente do TRE sustentou que a
informatização garantiria a ine-
xistència de fraudes e chegou a
ameaçar nào realizar as eleições
caso nào conseguisse os computa-
dore>.

f

to que extingue o IPC. O texto será
discutido hoje. Os pemeedebistas
praticamente conseguiram o apoio
do PFL à idéia de ampliar para os
atuais deputados e senadores o di-
reito de obter o beneficio da apo-
sentadoria proporcional ao fim des-
te mandato. Assim, teriam direi-
to à aposentadoria o« que tiverem
oito anos de mandato e 50 anos de
idade. A minuta de proicto, feita
pela assessoria da Mesa da Càmra.
prevê que só terão direito ao bene-
fido os parlamentares que atendem
hoje aos pré-requisitos."Estamos 

próximos de um açor-
do", disse o Bder do PFL, Inocên-
cio Oliveira (PE). Hoje, ele reúne a
bancada do partido para discutir a
extinção do IPC e a reforma da

Previdência. Por causa das pressões
do PMDB, o presidente da Câma-
ra, Luís Eduardo Magalhães (BA),
está disposto a recuar da decisão de
votar o fim do IPC antes da refor-
ma da Previdência.

Com as reivindicações pratica-
mente atendidas, o líder do PMDB,
deputado Michel Temer (SP), acre-
dita que 

"só um desastre" impedirá
o inicio da votação da reforma da
Previdência amanhã. "E votamos o
fim do IPC semana que vem", disse
Temer. O líder do PFL, Inocèncio
Oliveira, também está otimista e
arrisca um palpite sobre o placar:"O substitutivo do Euler Ribeiro
será aprovado com uns 350 votos a
favor." Para aprovar uma emenda
são necessários 308 votos em cada
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Antes do almoço, o presidente reuniu os 21 governadores na escadaria do Palácio da Liberdade para a foto oficial
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financeiro foi uma herança pesada mas não quis apontar nenhum culpado

Governo teme

chantagem

ROSELENA NICOLAU
BELO HORIZONTE— Na presença de 21 governa-

dores e cinco ministros, durante o lançamento do
Ano da Educação, em Belo Horizonte, o presidente-•'Fernando Henrique Cardoso defendeu a honestidade
de sua gestão e disse que o governo não hesitou, ao
•deparar-se com a crise do sistema financeiro. "É

-:verdade que colocamos a mão em alguns vespeiros. A
'..herança é pesada, e não é de uma pessoa, de um

-governo. Não acuso ninguém", assinalou.
•!. 0 presidente lembrou que, em seu discurso de
o posse, já havia dito que não temeria colocar a mão

.em vespeiros: "Algumas abelhas me picam, às vezes
iate marimbondos", afirmou, o que foi entendido por

•! muitos presentes como uma referência ao presidente
do Senado, José Samey, autor do livro Marimbondos

'ide fogo. Fernando Henrique tornou a recordar sua
'posse, para garantir que não atende a interesses
;'particulares: "Muitas vezes, os interesses particulares
-rbatem à porta, mas eu tenho que pensar, não em
¦.quem está gritando na porta, mas na maioria do
-Brasil".
i Em discurso enfático, a crise do sistema financeiro
Ibi lembrada pelo presidente que, sem citar o Banco
Econômico ou o Nacional, mandou um recado para
os que acusam o governo de saber das fraudes e ainda
assim ajudar as instituições: "O 

governo não hesitou.
.&ue governo teria não hesitado? Quem enfrentou,

,£lepois de ter pontuado a inflação, a necessidade de ir
mais fundo e criar condições para que o futuro seja

.próspero?".
; Problemas — Logo depois, o presidente ressal-

,tou que problemas que estão sendo trazidos à luz,
. agora, não podem ser confundidos com problemas do

governo atual. "O 
governo está mostrando o que está

podre e dizendo 'eu não entro nessa podridão, vou
,j corrigi-la'", assinalou, afirmando ainda que o gover-' 
.'no não teve receio de enfrentar os problemas, por
mais delicados que fossem, e que não será o "tom da".voz, 

os alto-falantes ou o apito" (o presidente foi
recepcionado por um apitaço) "que fará com que a
situação mude".

Fernando Henrique defendeu a honestidade do'governo: "Nós não temos a exclusividade nessa maté-
ria, mas nos orgulhamos em dizer que este é um'governo decente, composto por gente honesta, apoia-'da 

por gente decente". 0 presidente garantiu que"não teme arreganhos" e assegurou que não está
:buscando efeitos a curto prazo. 

"Quem 
pensa só nos'efeitos de seu mandato se exaure buscando glória e

vai encontrar dissabores. Não é nisso que devemos
pensar, mas na história deste pais", afirmou.

Os 21 governadores presentes à solenidade foram
elogiados por Fernando Henrique, que ressaltou o

.fato de todos estarem unidos — apesar das siglas
.partidárias — em torno de um projeto para a Educa-

, 
'çào: "Esses 

governadores estão desempenhando os
,seus cargos num momento de transição no Brasil,
lutando com muita dificuldade de ordem financeira,
incompreensão corporativista, clientelismo e falta de
entendimento até mesmo na área política, e ainda
sofrendo criticas superficiais daqueles que, como diz
o governador Eduardo Azeredo (PSDB-MG), são
torcedores e profetas do caos."

A 
prioridade é

para a Educação

BELO HORIZONTE — Debaixo dos protestos de
estudantes, professores e servidores de Minas, o pre-
sidente Fernando Henrique lançou ontem o Ano da
Educação —um programa que põe a Educação como
prioridade. 0 presidente assinou o anteprojeto de lei
que encaminhará ao Congresso Nacional propondo¦as mudanças no ensino técnico.

.., A solenidade foi no Minascentro e contou com a
participação de 21 governadores e cinco ministros. O

-^presidente lembrou que o esforço para tornar a Edu-
.cação como prioridade do governo não é novo e

(, aproveitou para homenagear o ex-presidente Itamar
Franco e velhos amigos de cátedra e de política, como
Florestan Fernandes e o senador Darcy Ribeiro

-.(PDT-RJ), que contribuíram para que o Brasil des-
...pertasse para o problema da educação.

i< O anteprojeto propõe mudanças no currículo, pro-
. porcionando ao aluno diploma de curso técnico de
-nível médio. A proposta prevê que o ensino técnico

,'poderá ser seqüencial ou paralelo ao ensino médio.
Isso significa que o aluno que concluir o segundo
grau convencional poderá seguir com uma formação
técnica freqüentando cursos de duração variável de
seis meses até dois anos e meio, ou então matricular-
se duplamente (na mesma instituição ou en ouma
outra) no segundo grau e em módulos de ensino
técnico.

Encontros — Ontem, a TV Escola entrou em
funcionamento oficialmente, depois de ter começado
a operar em caráter experimental em setembro passa-

- )<io. Iniciativa do Ministério da Educação, a TV Esco-
la pretende reciclar e preparar professores com pro-
gramas que serão veiculados em um canal especial,

, çom programações diárias de três horas em quatro
vezes por dia. 0 ministro da Educação, Paulo Renato

JSouza, garantiu que 70% das escolas já possuem
equipamentos adequados para participarem do pro-

r grama.
. Depois do lançamento do Ano da Educação, o

presidente Fernando Henrique participou de um ai-
moço no Palácio da Liberdade, com os 21 governa-
dores presentes e os ministros da Educação, Ciência e
Tecnologia. Indústria e Comércio. Planejamento, e
Trabalho. Ao deixar o Palácio, Fernando Henrique

•• foi visitar a viúva do presidente Tancredo Neves,
Risoleta Neves, acompanhado pelo governador de
Minas Gerais, Eduardo Azeredo (PSDB). Se estivesse
vivo. Tancredo completaria ontem 86 anos.

ACM tenta dar

soco em Simon

BRASÍLIA — Os senadores Pedro Simon
(PMDB-RS) e Antônio Carlos Magalhães
(PFL-BA) voltaram a discutir ontem no pie-
nário do Senado. A briga, desta vez, foi pro-
vocada pelos comentários de Simon sobre a
demora de ACM em encaminhar ao plenário
a conclusão dos trabalhos da supercomissào
que analisou o proje': do Sistema de Vigilán-
cia da Amazônia (Sivam) Simon reclamou de
ACM por ter requerido o processo sobre a
escuta telefônica na casa do embaixador Júlio
César Gomes. "A imprensa diz que isto pode
ser visto como chantagem", disse Simon.
ACM partiu para Simon com os punhos fe-
chados: "Eu lhe quebro a cara". O senador
Roberto Freire (PPS-PE) se colocou entre
ambos e evitou pancadaria.

A PM reprime a manifestação de professores, estudantes e funcionários da Mendes Júnior contra o presidente

Protesto teve até apitaço

BELO HORIZONTE— Professores,
servidores de escolas, estudantes e até
rodoviários promoveram ontem um
apitaço, em protesto contra a política
de educação dos governos federal, es-
tadual e municipal. Soldados da Poli-
cia Militar se irritaram com os 700
manifestantes que jogaram ovos e fari-
nha na direção do Centro de Conven-
ções Minascentro, onde o presidente
Fernando Henrique, cinco ministros e
21 governadores assistiam ao lança-
mento do programa Ano da Educa-
çào.

A pnmeira manifestação ocorreu
logo na Base Aérea, na Pampulha,
onde empregados da construtora

Mendes Júnior exigiam que o governo
federal realizasse um acerto de contas
com a empresa. Com este ajuste, a
Mendes Júnior pagaria RS 85 milhões
de dividas trabalhistas a seus funcio-
nários. Apesar da grande movimenta-
çào e do barulho promovido pelos
manifestantes, Fernando Henrique
praticamente não viu o que acontecia.

Com forte esquema de segurança
montado pela Policia Militar, o ônibus
que levava a comitiva do presidente
evitou passar pela Avenida Augusto
de Lima, no Centro de Belo Horizon-
te, onde ocorriam os protestos. Os
manifestantes se postaram em frente à
entrad^ principal do Minascentro en-

quanto Fernando Henrique entrava
pelos fundos, de onde se viam apenas
poucas faixas de funcionários da Men-
des Júnior, que se juntaram aos pro-
fessores e estudantes.

Enquanto o presidente e os minis-
tros discursavam no auditório do Mi-
nascentro — que ficou com a porta
principal fechada, abafando o som ex-
terior — manifestantes entraram em
choque com a PM. Segundo o coman-
dante do Batalhão de Missões Espe-
ciais, tenente-coronel Severo Augusto,
a policia só reprimiu "depois 

que eles
jogaram ovos e farinha nos solda-
dos".

JORGEMAR FELIX E IL1M-AR FRANCO
BRASÍLIA — O governo teme que a base

governista aproveite a crise provocada pelas
fraudes do Banco Nacional para chantagear o
Palácio do Planalto no caso da criação de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para
investigar o sistema financeiro. "Temos 

que
evitar o oportunismo político", disse o lider do
governo no Senado, Êlcio Alvarez (PFL-ES). O
medo do governo é que alguns parlamentares
ameacem apoiar a CPI só para tirar proveito.
Os lideres do governo, no entanto, já organiza-
ram uma contra-ofensiva.

Para evitar a CPI, que a esta altura impedi-
ria o andamento das reformas, o governo
adotará um elenco de providências com a
esperança de acabar com as dúvidas dos par-
lamentares em relação ao Banco Central e a
todo o sistema finaceiro. Há dois requerimen-
tos de CPI no Congresso, um deles de autoria
do senador José Eduardo Dutra (PT-SE) que
necessita de apenas mais três assinaturas para
ser apresentado. Para evitar que o depoimen-
to do presidente do Banco Central, Gustavo
Loyola, hoje, no Senado, seja a única medida
contra a CPI, os lideres passarão a fazer
discursos explicativos, com dados técnicos,
uma vez por semana no Senado.

Recursos — O primeiro discurso será
feito pelo senador Luís Alberto (PTB-PR)
sobre a origem dos recursos para financiar os
bancos quebrados. A intenção é esclarecer
que os recursos de ajuda aos bancos não vêm
do Tesouro, mas dos próprios bancos, através
do depósito compulsório. "Em vez de o go-
verno falar de maneira bisonha, vamos falar
de forma enfática", disse Élcio. Outra provi-
dência na estratégia definida pelo governo foi
colocar na liderança para assuntos econômi-
cos o senador Vilson KJeinubing (PFL-SC),
mais especializado na questão do sistema fi-
nanceiro.

Para o lider, o problema maior é a comuni-
cação do governo. Os governisfas têm recla-
mado com Élcio da postura assumida pelo
porta-voz do Planalto, embaixador Sérgio
Amaral, nas entrevistas oficiais. Consideram
o seu discurso frio e com pouco poder de
persuasão.

Preocupação — O governo também se
preocupa com as reações do senador Antônio
Carlos Magalhães que, descontente com as
soluções adotadas para o Banco Econômico,
da Bahia, pode arrastar consigo boa parte do
PFL. Ontem, Élcio Álvarez dedicou alguns
minutos de conversa exclusiva ao senador
baiano no café do Senado. "O 

presidente
sabia, e só quem sabia mais do que eu era o
Banco Central", disse ACM na sua conversa
com Êlcio. O senador baiano lembrou, inclu-
sive, que tinha chamado a atenção, em discur-
so, para as fraudes do Nacional.

Mas, com relação à CPI. o PMDB é consi-
derado o fiel da balança no trabalho de obten-
ção das assinaturas necessárias para sua insta-
lação. Até agora, o lider do partido no Sena-
do, Jáder Barbalho (PMDB-PA). recusa-sc a
apoiar a comissão. Esse apoio depende do
depoimento do presidente do Banco Central,
Gustavo Loyola, hoje, no Senado. "Vamos ver
amanhã (hoje). Não vejo dificuldade para
apoiar a CPI", disse o senador íris Resende
(PMDB-GO). Uma CPI neste momento, acre-
ditam os governistas, além de colocar o gover-
no como relem do fisiologismo de parte do
Congresso, colocaria o Plano Real em perigo."São cinco meses de CPI. a bolsa cairia a cada
dia, a cada escândalo, as instituições financei-
ras não resistiriam às suspeitas e isso aqui se
transformaria numa Venezuela", afirmou o
senador Ney Suassuna (PMDB-PB).

O senador Roberto Freire (PPS-PE) acre-
dita que os lideres do governo estão usando
uma estratégia errada ao evitar a CPI. "Se o
Fernando Henrique estivesse aqui, pediria a
CPI", disse Freire.

I
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municipio de Jaru (km '
390, em Ronddnia) c na m AniVerSariO tem "ess ace,tar sua nova documenta- meiim Bernardo
divisa entre Ouro Preto • $0, assinada por um padre e um do escritor Bernardo
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Maria ao Carmo viu o mar p^a primeira vez na vida no ano visitou a praia a convite
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Mega-Sena substitui a Sena

Brasília — Os apostadores
ganharam uma nova opção de
loteria para fazer sua fezinha.
A Caixa Econômica Federal
lançou ontem a Mega-Sena,
com 60 números na carteia e
aposta mínima de RS 1. A Me-
ga-Sena já está recebendo apos-
tas desde ontem e substituiu a
Sena. cuja a aposta mínima
custava apenas RS 0.32.0 dire-
tor da Caixa Econômica, Vai-
decy Frota de Albuquerque,
garantiu que o aumento do
preço da aposta não prejudica-
rã o apostador. "O valor do
volante foi repassado para os
prémips". disse.

Segundo ele, a Mega-Sena
dará prêmios mais altos que os
outros jogos de prognósticos, já
que a arrecadação será maior.
Além disso, nos sorteios de nú-
meros que têm final zero have-
rá uma acumulação de 20%
dos sorteios anteriores.

0 grande problema será des-
cobrir a combinação certa. De
acordo com cálculos da Caixa,
na Mega-Sena haverá uma
combinação correta para 50
milhões de combinações possí-
veis. Já a Sena premiava uma
combinação para 12 milhões

possiveis.
Valdecv Albuquerque espe-

ra arrecadar RS 3 milhões na

primeira semana de Mega-Se-
na, e manter um faturamento
médio de RS 20 milhões por
sorteio. Atualmente, a Super-
Sena é a campeã cm arrecada-
ção, com uma média de RS 48
milhões por concurso.

Prêmios — Assim como a
Sena, quem jogar na Mega-Sc-
na terá que fazer uma aposta
única de seis dezenas. No en-
tanto, o novo jogo vai pre-
miar. além da sena principal, a
quina e a quadra. Da arreca-
dação do concurso, 33% serão
destinados aos prêmios. Desse
total, a Sena ficará com 30%.
enquanto a quina e quadra re-
ceberão 25% cada. A Caixa

Econômica guardará 20% pi-
ra os sorteios de final zero. •iff

O restante da arrecadaçãojé
distribuído para a Seguridade
Social (32%). o Tesouro Nacii-
nal (10.4%), Casas Lotéric^s
(9%), Instituto Nacional de
Desenvolvimento Esportivo
(4.5%), Fundo Penitenciárç
(3%) e Fundo Nacional
Cultura (1%). A Caixa fi(Ja
com 11% para pagar os custis
dos jogos, sobrando 2,5% dje
lucro. •;

Os sorteios da Mega-Setfa
serão realizados toda segund^-
feira e as casas lotéricas recebè-
rão apostas até ás 18h de sexU>-
feira. ^

Governo estuda incentivo 
para 

área sócia}

¦ Empresas poderão abater investimento dos impostos e contribuir para o Comunidade Solidária dirigido por D .Ruth Cardosip

BRASÍLIA — O governo está es-
tudando uma proposta de lei que
criará o incentivo fiscal para que as
empresas possam investir mais nos
programas sociais, abatendo com
isso seus impostos. O anúncio foi
feito ontem, durante reunião do
Conselho do Programa Comunida-
de Solidária, presidido pela mulher
do presidente Fernando Henrique,
Ruth Cardoso. "O Brasil conta
com uma legislação obsoleta, o que
dificulta a participação de empresas
em programas, como os que estão
sendo coordenados pelo Comuni-
dade Solidária", afirmou o profes-
sor Miguel Darcy, um dos inte-

grantes do conselho. No Brasil, se-
gundo ressaltou, ao contrário do
que ocorre em paises, como os Es-
tados Unidos, existe um grande
preconceito envolvendo a conces-
são de incentivos a empresas que
investem na área social. "Chega-se
a afirmar que os empresários inte-
ressados nesses incentivos são ma-
landros e querem fugir dos impôs-
tos", constata Miguel Darcy.

A área administrativa do gover-
no ainda está levantando os núme-
ros para quantificar o retorno que
este tipo de incentivo poderá trazer."O fato é que a legislação é confu-
sa, ineficiente e precisa ser revista".

STF vai julgar a

lei antinepotismo
Porque 34 dos 48 desembargadores gaúchos se decla-
raram impedidos ou suspeitos por terem parentes
empregados, o Tribunal de Justiça decidiu ontem
transferir para o Superior Tribunal Federal a decisão
sobre a lei antinepotismo aprovada pela Assembléia
Legislativa. A legislação obriga a demissão imediata
de parentes até 2o grau em cargos de confiança, mas-
um desembargador concedeu 68 liminares favorceen-
do a permanência de parentes de magistrados nos
cargos e que continuarão nas funções enquanto não
houver a decisão de Brasília. A medida anterior, que
também beneficiou parentes de conselheiros do Tri-
bunal de Contas e do Tribunal Militar do estado,
favoreceu especialmente parentes de juizes e desem-
bargadores dos Tribunais de Alçada e da Justiça.
Caberia ao pleno (órgão máximo) do tribunal julgar
o mérito da questão e o recurso da Assembléia contra
a manutenção das liminares. O autor da lei, depu-
tado Bernardo de Souza (PSB) elogiou a decisão dos
juizes de se declararem impedidos, mas alertou soba-
a inusitada situação dos parentes, mantidos nos car-
gos por um tribunal que já se declarou impedido de
julgar o mérito da questão.

Qaúcho 6 Indenizado
por erro dos médicos
O Tribunal de Justiça gaúcho ampliou de 50 para
100 salários mínimos a indenização a ser paga ao
servente de obras Eloir Oliveira de Moraes, de forma
solidária, pelo Hospital Dr. César Santos, Banco de
Sangue Osvaldo Cruz e pelo médico Jaime
Dcbastiani, de Passo Fundo, culpados por exames e
divulgação errônea de que Eloir estaria com Aids, o
que não era verdade.

Navio llberlano encalha
no litoral catarinense
Um navio liberiano está encalhado há dois dias na
costa de São Francisco do Sul, a 200 quilômetros de
Florianópolis. Carregado com 950 litros de óleo
diesel, o navio perdeu o leme na manhã de domingo,
devido ao mau tempo, e ficou à deriva por mais de
três horas. Militares da Marinha informaram que há
vazamento de óleo e temem uma explosão. O navio
transporta peças para automóveis e roupas. Segundo
o comandante Frank Jung, um rebocador chegará
do Rio nas próximas horas para fazer o resgate da
embarcação.

Acidente com trem de
carga mata maqulnlstas
Um descarrilamento de trem a SR-10
(Bauru-Corumbá), ás 4h45 de ontem, provocou a
morte dos maquinistas Jaime da Silva e Ricardo
Matsue, cujos corpos caíram num córrego a 70
quilômetros de Água Clara, em Mato Grosso do Sul.
A chuva do fim de semana provocou danos nos
trilhos, o que teria causado o acidente com o trem
carregado de derivados de petróleo. Não houve
vazamento.

Caso Olavo Pires deve
sair da Polícia Federal
A Policia Federal deixará de investigar o assassinato
do senador Olavo Pires se ficar constatado que o
crime não foi político. A informação é do juiz federal
em Porto Velho, José Carlos do Vale Madeira. O
inquérito permanece sob segredo de Justiça há cinco
anos. Não se sabe quantas vezes a Policia Federal
entrou e saiu do caso. As autoridades jamais
permitiram aos jornalistas examinar o caso. A
alegação é sempre a mesma: "proteção da honra de
pessoas idôneas".

Tubarflo

defende Miguel Darcy. Além do in-
centivo em estudo, o programa Co-
munidade Solidária poderá contar
este ano com uma porcentagem so-
bre recursos provenientes da venda
de carros. A Federação Nacional
de Distribuidoras de Veículos Au-
tomotivos está avaliando a possibi-
lidade de repassar para os progra-
mas sociais a cargo do Comunidade
Solidária, RS 2 reais sobre a venda
de cada veiculo. O mecanismo po-
derá gerar uma receita anual de
cerca de RS 3 milhões, já que no
pais são vendidos em torno de 1,5
milhão de veículos por ano.

Os recursos devem ser canaliza-

dos para cursos de capacitação de
jovens entre !4 e 21 anos, e que
estejam enfrentando uma situação
de risco: estão fora da escola e en-
contram dificuldade em se colocar
no mercado de trabalho. O progra-
ma prevê a participação de entida-
des da sociedade civil, que terão
seus projetos de capacitação esco-
lhidos através de licitação.

O Conselho da Comunidade So-
lidária também está avaliando a
proposta da Associação Brasileira
da Indústria Farmacêutica (Abifar-
ma), que deverá doar RS 5,5 mi-
lhões para serem aplicados em pro-
gramas na área de saúde básica, e

em especial ao combate á mortali-
dade infantil.

A secretária-executiva do pro-
grama, Anna Peliano, rebateu a de-
núncia de que governadores esta-
riam utilizando critérios eleitorciros
no repasse de recursos liberados
para os 1.047 municípios mais po-
bres do país, segundo investigação
feita pek) jornal Folha de São Pau-
k). "Exatamente 

por se tratar de
municípios extremanente carentes,
não haveria retorno de votos nas
eleições", acredita Anna Peliano.

A secretária reafirmou a disposi-
ção do governo de continuar des-
centralizando os recursos destina-

dos a municípios pobres. "Fazemos
uma seleção em cada estado d»,
municípios mais carentes e os gj-
vemos estaduais determinam a dei-
tinação dos recursos", afirma PeUtí-
no. "O objetivo é prosseguir hf
busca de mecanismos para redum
interferências políticas, insistind*»
na descentralização", frisou. j

As principais denúncias de dji-
tribuição eleitoreira de recursos eji-
volvem a Bahia, onde o PFL ejk
PTB que integram a coligação jk
governador Paulo Souto, teriam ifr
do beneficiados. Também foram ff
tados os estados de Mato Gros}i>
do Sul e Tocantins. ;f
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O estudante Josihias
Gonçalves da Silva, de
16 anos, terá que ficar
mais dois dias em
observação, antes que os
rnédicos decidam se
devem ou não amputar
sua perna esquerda,
dilacerada por um
tubarão na praia do
Janga, em Olinda, no
domingo á tarde. O
rapaz já foi submetido a
duas cirurgias para
recomposição dos vasos
sangüíneos. Segundo os
médicos que o atendem,
o maior risco é a
infecção da perna, o que
provocaria gangrena.
Josihias é a 23* vítima de
ataques de tubarões no
litoral pernambucano,
desde 1993.

Caminhões
fecham

A BR-364, única ligação
terrestre entre Mato
Grosso, Rondônia e
Acre, permanecia
interditada em três
pontos até a tarde de
ontem. Trezentos
caminhões mantêm
barreiras perto da divisa
entre Rondônia e Mato
Grosso (no Km 20), no
município de Jaru (km
390, em Rondônia) e na
divisa entre Ouro Preto
do Oeste e Ji-Paraná
(Km 470). Os motoristas
exigem melhorias nas
condições da estrada. O
diretor de Engenharia
do DNER, Wagner de
Siqueira, era esperado
no local.

trabalhador
O cadastramento dos
desempregados urbanos
pelos sem-terra. para
integrá-los ao Movimento
dos Sem-Terra (MST), e a
realização de marchas do
interior dos estados em
direção ás capitais
brasileiras cm março e
abril foram duas das
medidas aprovadas ontem
pelos 60U participantes do
13° Encontro Regional do
MST, que ocorre em São
Leopoldo (RS). Hoje, os
sem-terra farão uma
caminhada pelas ruas da
cidade.

Ex-escrava comemora 125 anos

¦ Aniversário tem

almoço caipira e

bolo de chocolate
JOSÉ MARIA MAYRINK
O ÀO PAULO — A ex-escrava

Maria do Carmo Gerônimo,
a mulher mais velha do pais, que
desfilou no carnaval pela Unidos
da Tijuca na Marques de Sapucaí,
comemora hoje 125 anos de ida-
de, com missa, almoço caipira e
um grande bolo de chocolate no
Sítio Sonho Meu, em Carmo de
Minas (MG), onde nasceu no dia
S de março de 1871. Filha da
negra Sabina com o escravo re-
produtor Gerônimo, ela foi criada
na senzala do fazendeiro Luiz
Monteiro Noronha, cujos descen-
dentes vão participar da festa.

Maria do Carmo tem seu nome
registrado na edição brasileira do
Guinness, Livro dos Recordes, co-
mo "a mulher viva mais idosa do
Brasil". Ela só não é considerada
a mulher mais velha do mundo
porque o Guinness não aceitou
sua certidão de batismo como
comprovação de idade. Se o Guin-

ness aceitar sua nova documenta-
ção, assinada por um padre e um
juiz, Maria do Carmo tirará o
posto da francesa Jeanne Louise
Calment, que completou 121 anos
no dia 21 de fevereiro passado.

Maria do Carmo não sabe
quem foi a Princesa Isabel, que
decretou a abolição da escravatu-
ra em 1888, mas lembra-se de ter
sido amarrada entre dois troncos
para ser castigada e exibe, enver-
gonhada, marcas de ferro nas cos-
tas. A ex-escrava encabeça uma
ação declaratória impetrada pelo
Núcleo de Consciência Negra da
Universidade de São Paulo (USP)
para obrigar a União a admitir
sua responsabilidade pela discri-
minação sofrida pelos negros de-
pois da Proclamação da Repúbli-
ca. A ação será julgada pelo Tri-
bunal Regional Federal de São
Paulo.

A festa de aniversário è pro-
movida pelo prefeito Edson Coli,
de Carmo de Minas, que mandou
um carro oficial buscar Maria do
Carmo em Itajubà, onde ela vive
há mais de meio século na casa do
funcionário aposentado José Ar-

melim Bernardo Guimarães, neto
do escritor Bernardo Guimarães,
autor da A escrava Isaura. "Maria
do Carmo já havia completado 70
anos de idade quando chegou
aqui para ser babá de meus fi-
lhos", lembra Armclim, sabo-
reando um gostinho de vingança
contra os vizinhos que zombaram
dele, na época, dizendo que a ex-
escrava não servia para mais na-
da. Enganaram-se, pois aquela
mulher baixinha, de lm22 de altu-
ra e 43 quilos, deu conta do reca-
do.

Visita ao papa — "Até ho-
je, Maria do Carmo tem muita
disposição, pois ela come de tudo
e faz questão de ir à missa na
matriz, todos os domingos", afir-
ma Bernadete, uma das filhas de
Armelim. A ex-escrava vem en-
frentanto problemas de falta de
memória, mas seu estado geral de
saúde é admirável para a idade.
Por iniciativa do cardiologista Jo-
sé Geraldo Vilela Reis, que cuida
dela desde 1982, Maria do Carmo
submeteu-se a uma bateria de
exames no Instituto do Coração

(lncor), em abril do ano passado,
em São Paulo. Os resultados fo-
ram excelente." Ela só toma remé-
dio para tireóide, porque às vezes
sente tonteiras ao levantar", in-
forma Bernadete.

Um mês depois de passar pelo
hospital, Maria do Carmo viajou
ao Rio, a convite do prefeito Cé-
sar Maia. Nascida e criada entre
as montanhas de Minas, o sonho y
dela era conhecer o mar. As fotos
da imprensa e as imagens da tele-
visão que mostraram a ex-escrava
de 124 anos alegre como uma
criança na praia de Copacabana £
emocionaram todo o pais. No fi-!j
nal do ano, ela voou pela primeira; 7
vez de avião para participar, em ?
Alagoas, da comemoração dos £
300 anos da morte de Zumbi, o >?
herói do Quilombo dos Palmares. 't

Maria do Carmo foi a estrela da ?
festa e apareceu abraçada com o
presidente Fernando Henrique
Cardoso.

O jornal italiano II Messagge- j,
ro propôs levá-la a Roma para £
conhecer o papa, mas a família \
Bernardo Guimarães receia que
ela não suporte a viagem.
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¦ MAURÍCIO DIAS

Srasília 
viveu, ontem, uma segunda-feira atípica nos domi-

nios da política. Havia um clima de grande ansiedade nas
cercanias do Planalto e do Congresso, motivado pelo depoi-
mento que o presidente do Banco Central, Gustavo Loyola,
fará hoje na Comissão Especial que analisa a Medida Provisó-
ria dos Bancos.

É um momento importante para o governo — avaliava
o deputado Michel Temer, líder do PMDB, horas antes de se
deslocar para uma reunião com o ministro da Fazenda, Pedro
Malan, e o próprio presidente do Banco Central, Gustavo
Loyola. Uma reunião onde, além de outros líderes da Câmara,
estariam presentes o líder do governo no Senado, Élcio Álvares,
e os vice-líderes Vilson Kleinübing e José Roberto Arruda.

A expressão política da reunião dava a medida da importância
com que o governo se dedica a resguardar o depoimento de Loyola
que, sem dúvida, vai gjrar em torno do rombo do Banco Nacional.

Exige-se que Loyola seja esclarecedor e convincente.
Vamos mesmo acertar uma atuação conjunta, mas em

busca da transparência e da exatidão das informações. Nin-
guém vai tentar tapar o sol com a peneira — garantia o senador
tucano José Roberto Arruda.

Mas a oposição também se preparava. Os oposicionistas
acreditam que no sistema financeiro nacional pode estar o
calcanhar de Aquiles de um governo tão bem protegido pelo
sucesso do Plano Real. O deputado Milton Temer — efetivo
petista na Comissão Especial onde Loyola vai depor — escon-
dia a sete chaves a munição de que dispõe. Mas resumia sua
estratégia numa pergunta sustentada pela força da obviedade:

Afinal, essa história vai ter culpado? — quer saber
Temer.

?
Temer quer paz

Mesmo depois dc duas ho-
ras de conversas, na quinta-feira
da semana passada, o presidente
nacional do PMDB, Paes de An-
drade, e o líder do partido na
Câmara, Michel Temer, não se
entenderam.

Mas Michel Temer quer paz
no PMDB e admite que a reeleição
vai ser mesmo discutida na con-
vençào do partido, do próximo dia
24.

— Eu me subordinarei ao que
o partido decidir — explica Temer
que, em tese, é favorável à rcelei-
çào.
Fé no teatro

Helena Severo, secretária mu-
nicipal de Cultura, ganhou fôlego
para consolidar seu projeto de for-
talecimento do teatro no Rio.

O prefeito César Maia libe-
rou RS 1,5 milhão destinados ex-
clusivamente à produção teatral
cm 96.

Com essa grana vão entrar
cm cartaz: Praia de Ramos (Tea-
tro Carlos Gomes), Álbum de fa-
milia e Gregório Bezerra (Teatro
Glória), A era de Martins (Tea-
tro Delfin), Tristão e Isolda (Tea-
tro Ziembinsky), O triunfo da ra-
zão e A última peça de teatro (Tea-
tro Planetário) e, na reabertura do
Teatro Aurimar Rocha, Concurso
de miss, dc Wolf Maia.
Previsão do vice

O vice-presidente Marco Ma-
ciei foi homenageado, ontem, pe-
los embaixadores da Comunidade
Européia, com almoço na Embai-
xada da Polônia.

A curiosidade dos diploma-
tas estrangeiros foi centrada no
prazo e na possibilidade de apro-
vação das reformas.

Maciel previu que elas esta-
rào aprovadas ate o final dc ju-
nho.
Quatro minguantes

O PDT pode perder a cadei-
ra na importante Comissão de
Constituição e Justiça na Assem-
bléia do Rio.

Com a bancada reduzida a
quatro deputados — dos 12 que
elegeu em 1994 —, a posição do
partido fica sujeita ás negocia-
ções políticas.

Já há um movimento para
tomar a vaga do PDT, ocupada
pelo deputado Carlos Corrêa.
Bastidores

César Maia reuniu-se, domin-
go à noite, com lideranças do
PFL carioca, para debater a su-
cessão municipal.

O prefeito trabalha com dois
cenários políticos.

Em um deles, o partido lan-
ça uma candidatura própria, on-
de desponta, com força, o nome

da ex-deputada Sandra Cavalcan-
ti.

No outro, a opção é fechar
aliança com os tucanos em torno
da candidatura do secretário Ro-
naldo Cezar Coelho.
Perdas e ganhos

Enquanto aguarda o paga-
mento da ação de perdas e danos
que a Ouro Fino, empresa da
sua família, ganhou contra o Ban-
co Central, o ex-presidente do BN-
DES Eduardo Modiano coleciona
outras vitórias na Justiça.

Numa delas, o Tribunal Re-
gional Federal do Rio recusou a
ação dos advogados que cobravam
de Modiano honorários por servi-
ços que, segundo ele, "não foram
prestados" no processo contra o
BC.

Os advogados pediam uma
fatia de RS 9 milhões, dos RS 60
milhões que a Ouro Fino deve
receber do govemo.
No tapetão

Vão ser julgados, hoje, vá-
rios recursos referentes á conti-
nuação das obras do anexo do
Tribunal Regional Federal do
Rio.

Os recursos refletem a
apreensão de alguns empresários
com a habilitação de uma cons-
trutora dirigida por um engenheiro
que, há pouco» meses, era o cabeça
da empreiteira que, por problemas
financeiros, paralisou as obras do
anexo.
Maraca brilhando

O governador Marcello Alen-
car e o vice-presidente da General
Electric para a América Latina,
Nelson Gurman, assinam amanhã
o acordo da nova iluminação do
Maracanã.

O novo brilho obedece às de-
terminações da Fifa e eqüivale a
uma doação no valor dc US$ 500
mil.
Enfurecido

A 1" Câmara Cível do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo adiou
para a próxima segunda-feira a vo-
(ação do pedido de habeas-corpus
dos quatro lideres dos sem-terra,
presos desde o dia 25 de janeiro.

O novo adiamento — o ter-
ceiro consecutivo — enfureceu o
advogado do MST. Luis Eduar-
do Grecnhalgh:

— É inacreditável, mas ale-
garam que se esqueceram de man-
dar o processo para o procurador-
geral do estado — lamenta Gree-
nhalgh.
PT a juros

O PT carioca vai agir sem
contemplação contra parlamenta-
res e militantes em atraso com
suas contribuições mensais.

Instituirá a cobrança de ju-
ros.

LANCE-LIVRE
Os funcionários da Fundação

Riozóo batizaram de Mocidade e Im-
peratriz o casal dc lobos-guarás re-
cém-chegado ao Jardim Zoológico.

A Kaiscr está instalando uma nova
linha de fabricaçio de latas em Quei-
tnados, no Rio. Com investi mento de
RS 60 milhões, a produção da fábrica
saltará de 30 mil para ISO mil latas
por hora.

O ator Marco Ricca vai encarnar
o papel de torturador no filme O que
é isso, companheiro?, de Bruno Bar-
reto. Ocupa a vaga deixada por
Marcos Palmeira.

Lula e o presidente nacional do PT,
José Dirceu, chegam boje a Porto A)e-
gre. Vão discutir com os prtistas gaú-
cbos a pissibQidade de uma afiança com
o PDT para as eleições municipais.

O crítico dc música clássica do
JORNAL DO BRASIL Victor Giu-
dice lança amanhã, às 20h. na Livra-
ria Timbre, na Gávea, seu novo ro-
mana*. O sétimo punhal.

A Funarte inaugura hoje, is 18h,
no Teatro Cacilda Becier, no Catete,
a Litraria Ênio Silveira. I ma bome-
nagem póstuma a um dos maiores
editores brasileiros, que marcou sua

atuaçio peta resistência á ceosnra do
regime militar.

A Secretaria Municipal do Meio
Ambiente demoliu, durante o fim de
semana, três estabelecimentos co-
merciais que estavam na faixa margi-
nal dc proteção do Arroio Fundo,
riacho que corta a Favela da Roci-
nha 2. em Jacarepaguá.

Os prefeitos ficarito de fora dos
benefícios da reeieiçio.

O matemático francês Jean Yoc-
coz chega ao Rio no dia 11. Vai
participar da abertura da Conferèn-
cia Internacional sobre Ciência e
Tecnologia, que comemora os 45
anos do CNPq.

A revista Item, dedicada ás artes
plásticas, chega ao terceiro número de
cara nova. A prefeitura do Rio dooo
60 pacotes de 250 folhas para a im-
pressio da revista, que dobra de ta-
manbo nesta ediçáo.

O professor Celso Ntskier, recon-
duzido por mais quatro anos para o
Conselho Estadual de Educação, to-
ma posse hoje.

Depois do rombo do Nacional, o
dono do Econômico «iroa Anjo Cal-
monde Sá.

JORNAL DO BRASIL
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Talidomida terá mais controle

¦ Comissão do Conselho Nacional da Saúde vai limitar as vendas interna e externa

MALU BAUMGARTEN
BRASÍLIA — A comissão do

Conselho Nacional da Saúde
(CNS) que estuda uma portaria pa-
ra limitar o uso da talidomida con-
clui, dia 11, a elaboração de um
documento restritivo à distribuição
interna e exportação do medica-
mento, que desde 1980 causou o
nascimento de 55 crianças defor-
madas no Brasil. O documento será
apresentado ao CNS em 9 de abril
para aprovação final.

Em resposta às criticas da Euro-
pa e dos Estados Unidos à fabrica-
ção do remédio no Brasil, haverá
maior controle na saída do produ-
to. Internamente, o Ministério da
Saúde pretende aumentar a fiscali-

zação dos laboratórios que produ-
zem a droga e orientar os postos de
saúde a fornecer informações com-
pletas e acessíveis aos consumido-
res, para evitar novos acidentes.

Deformações — Criada em
1954 pelo laboratório alemão Che-
mie Grunenthal para controlar an-
siedade e náuseas, a talidomida
provocou o nascimento de mais de
10 mil crianças deformadas no
mundo no começo dos anos 60. A
droga interfere na formação dos
fetos, afetando a estrutura óssea e
encurtando os membros. Pode pro-
vocar também problemas de visão,
lábio leporino e falta de orelhas.
Proibida em quase todo o mundo,
no Brasil é usada no tratamento da
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PUC-Rio

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO E

PÓS-GRADUAÇÃO "LATO SENSU"
Comunicação e Imagem

Engenharia de Segurança do Trabalho
CJ Filosofia Contemporânea

Língua Inglesa
Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas da
Violência Doméstica (Oferece bolsa da CAPES).

CURSOS DE EXTENSÃO
3D Studio Básico Oficina de Computação Gráfica
Criatividade
Design de Sinalização
Design de Livro Infantil
Fotografia Avançada - Ensaio Documental
Introdução ao Design (para alunos do 2° grau)
Oficina de Fotografia Básica

Q Oficina de Animação em Vídeo e Computação Gráfica
Oficina de Vídeo
Plásticos e Design - Do Processo ao Produto
Autocad Básico e Avançado
Animação e Modelagem em 3D Studio

+ Projeto Novidade
Atualização para Secretariado Executivo
Os Mitos Gregos e suas Diferentes Leituras

^ O Ensino do Português como Língua Estrangeira
Da Palavra à Tela: do Texto Literário ao Roteiro
de Cinema e TV

»/ Técnicas de Criação para Inovação em Empresas e
Negócios

K Seminário: Cenário Corporativo da Internet
Serviços da Internet
C.C.E.:
PRÒ/ÈTO ABERTURA:

Se você tem o 2' grau completo, espirito /ovem (não interessa a idade) c
muita vontade de saber mais, venha aprender conosco. Sem enfrentar o
vestibular e sem se preocupar com notas, você pode assistir ás aulas dos
cursos regulares, lado ,i lado com os nossos universitários, e freqüentar a
nossa biblioteca. [ ainda recebe um CLRVFICADO, ao final!
Não perca esta chance! Venha já!

lnlornia<,ors Ins» ri^orv M.itruulas ( ( l 1*1 (
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JORNAL DO BRASIL

ASSINATURAS EM SP

TEL.: (011) 230-0899

hanseniase, e proibida para as mu-
lheres em idade fértil. O Brasil é o
segundo pais do mundo em número
de hansenianos— 158 mil.

Orientação — Segundo Artur
Custódio de Souza, conselheiro do
CNS, mais de 95% dos casos co-
nhecidos da nova geração da sin-
drome da talidomida poderiam ter
sido evitados através de orientação
médica. Meio comprimido de tali-
domida é suficiente para deformar
um feto, e a substância permanece
no organismo por dois anos.

Uma das decisões do CNS será
fornecer, com o medicamento, in-
formação clara e em linguagem
acessível. Por ter na embalagem de-
senho de uma mulher grávida risca-

da por um X, algumas mulheres
tomaram o remédio pensando que
fosse abortívo. O CNS deverá pro-
por também o uso de receituárib
especial, como o dos psicotrópicos,
na prescrição da talidomida, e está
estudando a possibilidade de proi-
bir sua venda a farmácias de mani-
pulaçâo.

Quanto à exportação, o controle
será rígido. O importador deverá
apresentar um compromisso de res-
ponsabilidade pelo uso do remédio,
assinado pela autoridade sanitária
de seu país, e uma justificativa téç-
nica indicando qual será o uso da
droga. O objetivo é evitar processos
contra o governo brasileiro.
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Classificados
JB

Disque 0800-23-5000
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TODOS OS DIAS
RIO-SP R$100,001

TREM DE PRATA
RIS!UVAS 111 (021) 793.4071

Em cada capital no mundo,

existe apenas um...

Como o c^ct/ces* êfâciéy/
Centro Com. Q! 09 - Conj. E • Lj. 24/28 - Lago Sul - BRASÍLIA - DF • Rcservw (061) 248-J426
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Concurso Vestibular-1996

Classificação em Nova Opção
Os candidatos do Grupo I, aprovados no Concurso
Vestibular -1996 e não classificados, poderão fazer

uma nova opção, requerendo na D.A.R. matrícula 110
seguinte curso:

CICLO BÁSICO DE QUÍMICA
No deferimento da novn opção, serão levadas em conta a

ordem de classificação e vagas disponíveis no curso.

Local: D.A.R.
Horário: das 9:00 às 16:30h.

D/a: 06/03/96 |
Resultado na D.A.R. em 08/03/96 '

Matrícula: 11/03/96
Inicio das aulas: 04/03/96

if

PUC-Rio

Concurso Vestibular -1996

Classificação em Nova Opção

Os candidatos do Grupo II, aprovados no Concurso
Vestibular - 1996 e não classificados, poderão fazer uma
nova opção, requerendo na D.A.R. matrícula em um dos

seguintes cursos:

FILOSOFIA ¦ GEOGRAFIA ¦ HISTÓRIA ¦ LETRAS -
PEDAGOGIA ¦ CIÊNCIAS SOCIAIS E SERVIÇO SOCIAL

No deferimento da nova opção, serão levadas em conta a
ordem de classificação e vagas disponíveis no curso.

Local: D.A.R.
Horário: das 9:00 às 16:30h.

Dia: 06/03/96 í
Resultado na D.A.R. em 08/03/96

Matricula: 11/03/96
Inicio das aulas: 04/03/96

JORNAL DO BRASIL
Avenida Brasil. 500 — CEP M949-900 — Caixa Poslni 2.1100 — São Cristóvão — CEP 20922-970
Rio de Janeiro — Tel : (02 i) 585-4422 • Telex (021) 23 690 — (021) 23 262 — (021) 21 55X

TELEFONES
REDAQAO 585-4422
DEPARTAMENTO COMERciAL
NoticiArio 585-4566
Revistas 585-4479
Classificados 580-4049
Anuncios por Telefone 0800-23-5000
Anuncios;.funeb»es 585-4320
cibculacAo
Assinaturas novas Grande Rio 589-5000
Assmaturas demais Cidades 0800-23-8787
Alendimemo ao Assinante 589- 5000
Alendtmenio ds Bancas 585-4339
Exemplares Atrasados 585-4377
SERVIQOS NOTICIOSOS:
AFP. AP. Ansa. EFEBwiwg. Soort Press.tlPl

PREÇOS DE VENDA AVUUA KM BANCA
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ONLINE

SERVIÇOS ESPECIAIS:
El 

CORRESPONDENTES:
Ace Alagoas. Bahia. Espmto Santo Maio Grossotío Sul. Minas Gerais. Para. Paraná. Pernambuco.Piaui R»o Grande do Sul Santa Catarina Noe*te-rior: Buenos Aires, Caracas. Lisboa Londres. Vadrt. Mè*»co, Moscou. Nova Iorque. Parts. Roma.Washington
SUCURSAIS
BRASÍLIA. DF - Seior Com Sul Qd 1 BI K. Ed
Denasa 2* andar CEP 70398 900 TEL (061) 223
5888 TELEX 1011
S PAULO. SP - Av Pauksu. 777/15» e 18» CEP
01311 -914 TEL (011) 284 8133 TELEX 37516

Minas Gerais Tel. e Fax (031) 273-3399 e 273-1816• Espirito Santo Te*: e Fax: (027) 229-2579 •Recife Tet e Fax: (081) 466-1851 • Ceará Te*e«ax
(085) 261-9106 • Bahia/Sergipe Tel e Fax (071)351-1784 • Belém/PA Tel (091) 241-2256 e Fax
(091) 225-2061 • Paraná Tel.: (041) 253-4048 e Fa*
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O qu« é o JB Online
É uma edição eletrônica do
JORNAL DO BRASIL, disponi-
vel para usuários de compu-
lador. Consiste em uma versão
sucinta do jornal impresso, com
textos e fotos, além de informa-
ções que complementam repor-
tagens publicadas.
Como ter acesso ao
JB Online
Através de uma conexão à rede
mundial de computadores Inter-
net e programas específicos. No
Brasil, o acesso à Internet é ofe-
recido pela Rede Nacional de
Pesquisa e pela Embratel. O en-

dereço (URL, no jargão da Inter-
net) do JB Online é: http://
www.ibass.br/ " 

Jb/indsx Jitml
Correspondências eletrônicas
também podem ser enviadas ao
JB, através do seguinte e-mail:
jb(<' ax^pc.org
Como achar complemsn
tos do jornal no JB Online
A marca JB Online e o número,
que aparecem em certas reporta-
gens do jornal, indicam que há
material complementar na edição
eletrônica. Ao entrar no JB Onli-
ne, na Internet, é só clicar sobre a
mesma marca que aparece na te-
Ia e procurar o número corres-
pondente, para encontrar o com-
plemento (geralmente mais infor-
maçôes sobre o mesmo assunto,
integra de documentos etc).

Os caòerxx Oe Gassi^cados orciAam cjiarjrvoftí no
Estaoo òo Ro Oe janwo Aos sábados e tíomogos nas

cxJaòe? Séo Pauto. Bras-Ha. Be»o Konjonte
UtwriárxJia e Ju« de Fora A Programa Que
as seius c*cu*a no Estado oo Ro de Jane*o
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Os te<tos íotoçyafas e der*»** c^acôes inteiectua»s £Xjbi*ca<Jos nesie e«#*r-pi» não pode-r se» uM^ada^.
reo^oduZ'dos aprocados ou estocados em sistema de banco de dados oo processo s«nvi*f em ooaíquer forma Ou
me*o — mecânico e*etròo«zo. rucroMmagem. *o*ocoo»a g*avacáo etc — sem automação escuta dos t»Tu«a»« dos
d»rettos auto»a»s
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Conservador espanhol é

refém de nacionalistas
*§ 

Aznar só governa se fizer acordo com os bascos e catalães

I

ANELISE INFANTE
Correspondente

MADRI — A euforia do Partido
Popular, vencedor das eleições le-
gislativas de domingo na Espanha,
durou pouco. Com uma vantagem
de apenas 1,7% dos votos sobre o
Partido Socialista Operário Espa-
nhol (PSOE), do primeiro-ministro
Felipe González, os conservadores
não obtiveram a maioria parlamen-
tar e, para governar, terão que pe-
dir ajuda a antigos opositores. "O
champanha da vitória teve sabor

¦ amargo", disse um dirigente do
PSOE, que deixará o poder após 13
anos. O Partido Popular ainda não
sabe como poderá governar com

Jupenas 156 deputados, de um total
file 350.

Até mesmo para confirmar o
; líder conservador José Maria Az-
( nar como novo primeiro-ministro
gèão precisos 20 votos a mais. Por
I isso, ele já anunciou que pretende
ífonversar com os partidos nacio-

nalistas do País Basco e da Cata-
lunha para encontrar o necessário

\4ipoio, tal como fez o socialista
Felipe González em 1993. A dife-

jírença é que González sempre
\ manteve a política de cordialidade

com os grupos autonomistas, en-
quanto Aznar várias vezes afir-

j, mou que não aceita as posições
$ dos nacionalistas. "É 

preciso que
£o Partido Popular reveja muitas
fcde suas posições se pretende con-
j*tar com o apoio do Convergência
¦;e União", afirmou o líder do par-
ítido nacionalista catalão no Par-
ílamento, Joaquin Motins.

Bolsa cai — Os nacionalistas
'Icatalàes e bascos são o alvo dos
^conservadores. Depois de discutir
vprogramas, eles deverão, se o
>acordo for confirmado, acertar a

forma de apoio ao governo do
•jPP. Há uma possibilidade de coa-
£lizão, com participação dos na-
ijcionalistas no governo, e outra de
•Ipacto legisltivo. com os naciona-

listas comprometendo-se a votar
f;em favor dos projetos do governo,
íjdesde que haja interesses e/ou tro-
5ca de favores.
Í Aznar tem um mês para apre-
Csentar ao rei Juan Carlos a forma-
;-çào do futuro governo. Na pri-
imeira sessão parlamentar de abril
•;o congresso votará a candidatura
ide Aznar para chefiar o governo,
tífara aprovar seu nome são neces-
•sários 176 votos (maioria absolu-

%ta). A Esquerda Unida já advertiu
-.'que votará contra o PP, e os so-
Çcialistas ainda não decidiram que
Í posição adotarão. O clima de in-
£ definição afeta todo o pais. On-
£ tem, a Bolsa de Valores de Madri
^ operou em baixa de 6% (a segun-
<jda pior da sua história) e o grupo
»: terrorista ET A assassinou um po-•I licial em Irun, no País Basco. Se o
v objetivo das eleições era conseguir
£ estabilidade para governar, a res-
£ posta não foi a esperada.

i

Madri — Reuters

' 
llifip .

Aznar precisa de mais 20 votos para ter maioria no Parlamento

No Parlamento, ninguém tem maioria
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Plano de saúde^ilTllIcom

CARÊNCIA ZERQ

Na Quorum Corretora, você pode fazer o seu plano de
saúde Amil com carência zero. Isso mesmo ISENÇÃO
TOTAL DE CARÊNCIA*. Aproveite. São variai opções
de plano de saúde para você escolher. Informe-se:
ligue agora para a nossa Central de Atendimento.

Sujeito a exame médico prévio.

uorum

O seu seguro a Quorum faz.

Central de Atendimento: (0800) 25-1000 -

Menem briga com Igreja

Bispo é chamado

de 
"hipócrita"

por criticar pobreza
MARC1A CARMO ~
Correspondente

BUENOS AIRES — O presidente
Carlos Menem chamou de "hipó-
critas" e "ignorantes" dois bispos
de uma ala progressista da Igreja
católica que haviam condenado
os elogios que o secretário de Es-
tado americano, Warren Christo-
pher, fez semana passada ao mi-
nistro da Economia, Domingo
Cavallo — um "super-herói" 

para
os Estados Unidos. Para os bispos
Justo Laguna, de Morón, e Mi-
guel Hesayne. de Viedma, no inte-
rior do pais, ninguém do governo,
merece elogios, já que o desem-
prego e a pobreza grassam na Ar-
gentina."Hipócrita é ele, que esconde a
realidade", afirmou Rafael Rey,

bispo da influente Cáritas. |Nun-ca se investiu tanto no social",
retrucou Menem. O bate-boca é
mais uma capitulo de uma polè-
mica relação entre o presidente e a
Igreja católica, confusão que cres-
ce, há um ano, de acordo com os
índices de desemprego. Quando
perguntaram a Menem sobre as
criticas dos religiosos ele apelou
para um provérbio árabe: "Dizem

que não se deve responder, quan-
do um néscio te ataca. Ou. por
acaso, quando um cachorro ladra,
você deve começar a latir?". Me-
nem fez questão de deixar claro
que o recado tinha como endereço
os bispos Justo e Miguel.

Facções — Alicerce de mui-
tos governos, a Igreja católica ar-
gentina está passando por um
momento de auto-critica e, com
isto, aumentam as facções dentro
da instituição. No fim do ano pas-
sado, bispos e sacerdotes realiza-
ram, durante uma semana, uma

assembléia que chamaram de"exame de consciência". Queriam
fazer um mea-culpa por suas ati-
tudes durante o regime autoritá-
rio — muitos, como conta em.
seus livros o escritor Horacio Ver-
bitsky. ajudaram, de alguma for-
ma, aos torturadores.

Depois deste encontro, no qual
não chegaram a nenhuma conclu-
são, os religiosos decidiram anun-
ciar que renunciariam á ajuda de
USS 8,5 milhões que recebem do
Estado. Seria um protesto contra
a falta de uma política social.
Mas, depois de novos debates,
concluíram que precisavam do di-
nheiro. E recuaram. Miguel He-
sayne, um dos ofendidos por Me-
nem, foi um dos maiores defenso-
res da revisão do papel da Igreja
no pais — a Argentina é um dos
únicos países no mundo ocidental
onde existe um Ministério do Cul-
to e calcula-se que 90% da popu-
laçào são católicos praticantes.

ERRATA
Em nosso anúncio publi-
cado neste domingo, dia
3.03, no produto Micro
System X-P 350S. onde
se lê "CD 

player integrado
para até 6 CDs", leia-se"CD 

player integrado para
até 1 CD".
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Mamonas
que resultou /l

na mortc dos W/lll4//
grupo Mamonas ou- Vf ^F^VyJ?
tras quatro mesmo os '-3^ .'
mais que sucumbir Tj" UmK,;
ncste momento de profunda tris SR^^rL",'^3
teza: de nada servem dinhciro (^
Tama diante dc uma fatalidade.

flea e la-
mcnta essa

guardadas as devidas diferengas de publico-alvo,
ra-se a tragica perda de Ayrton Senna. Os jovens
de um sucesso para tomar-se
inquestionavel. Gustavo Gama Rodrigues — Rio de Janeiro.
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Sinalização
Sobre o acidente que resultou

na morte dos cinco integrantes do
grupo Mamonas Assassinas e ou-
tras quatro pessoas, mesmo os
mais céticos têm que sucumbir
neste momento de profunda tris
teza: de nada servem dinheiro e
fama diante de uma fatalidade.

O Brasil fica mais triste e la-
menta essa tragédia que, obvia-
mente, guardadas as devidas diferenças de público-alvo, compa-
ra-se à trágica perda de Ayrton Senna. Os jovens palhaços deixam
de ser, agora, um sucesso criticado para tornar-se um mito
inquestionável. Gustavo Gama Rodrigues — Rio de Janeiro.

?

Espero que o prefeito César
Maia não nos queira impingir, desta
vez. uma Avenida Mamonas Assas-
sinas cm Ipanema. Ernesto Marra
Júnior — Rio de Janeiro.

?

(...) Chega a ser maldade, cruel-
dade do destino, levar esses Mamo-
nas Assassinas, tão marotos, tão ati-
vos, alegres e bem humorados,
heróis da adolescência. É nessas ho-
ras que olhamos para o infinito,
questionando de olhos úmidos, esta-
telados, perguntando 

"quem tem o
direito de tirar as nossas vidas?"
Deus? A natureza? 0 destino? Seja lá
quem nos domina, não age com sen-
tido, não me convence...

Só posso afirmar que estou tris-
te. Mais cinco heróis que tomaram o
rumo da eternidade, da imortalida-
de, juntando-se a Tom Jobim, Ayr-
ton e Vinícius. Por mais que procu-
remos, não há explicação para
tragédias. (...) Só nos resta a lem-
brança da irreverência desses cinco
adolescentes, é, só nos resta a saúda-
de. Felix C.S. Richter — Rio de Ja-
neiro.

Lastimável o acidente que levou pre-
maturamente a banda Mamonas As-
sass inas. Esses cinco rapazes que
com a sua irreverência encantaram
principalmente as crianças, estas
sim, desprovidas de qualquer pre-
conceito.

Imorais são escândalos como a
Pasta Rosa, o Nacional, o Econômi-
co, aposentadorias milionárias e pre-
maturas de congressistas...

Se pudéssemos trocar o Tom, o
Senna e os Mamonas por esses espé-
cimes não raros de uma fauna infe-
lizmente ascendente, talvez cada um
deles pudesse ser substituído por
cem ou mais, deixando o pais bem
melhor para o seu povo. Sônia de
Aguiar Montenegro — Rio de Janei-
ro.

?
Quando fui á rua pela manhã

desse último domingo, tive uma de-
sagradável noticia. Ao descer, no
prédio onde moro. meu porteiro, de
rádio em punho, falou assustada-
mente: "O avião dos Mamonas
caiu!". (...)

Passei o dia inteiro rezando para
que eles. ao acordar do impacto do
desastre, entendessem que já não fa-
ziam mais parte do nosso mundo
terrestre. Pois. sem duvida, eles pre-
cisam de muitas orações, para que
sigam seus caminhos de muita luz e
paz espiritual. (...) Antonio Kampffe
— Rio de Janeiro.

?
Triste espetáculo o do Dommgão

do Faustào, que de maneira mórbida
(ou por falta de assunto), pôs no ar
seqüências inteiras do grupo Mamo-
nas Assassinas algumas horas depois
do acidente que matou todo o gru-
po. Não se trata de defender o falso
respeito a tragédias como esta, mas
há um espaço de seriedade entre o
que é reportagem e notícia c o que
pareceu ser um aproveitamento ba-
rato de imagens tão engraçadas do
grupo, que sempre foi descontraído
e alegre. O contraponto banal entre
a noticia fresca — imagens chocan-
tes do acidente — c trechos enormes
do grupo se apresentando na TV nos
fizeram pensar em urubus sobre um
repasto lúgubre. Por mais que se
tente espantar a tristeza com fortes
doses de alegria, não é justo banali-
zar-sc a dor que, entre tantos, atinge
também as famílias dos que morre-
ram. Não deve ser fácil para elas
assistirem um aproveitamento tão
oportunista das coisas reais. Eduar-
do Varela — Rio de Janeiro.

IBM

Com relação á reportagem inti-
tulada "FBI procura propinas da
IBM no Uruguai", publicada no
JORNAL DO BRASIL de 24/2/96,
esclarecemos:

O titulo da reportagem induz a
uma interpretação que não é verda-
deira. Na realidade, o FBI investiga
na Argentina as acusações de cor-
rupção levantadas na execução do
Contrato de Prestação de Serviços,
contrato este realizado entre a IBM
Argentina (como integradora de vá-
rios fornecedores) e o Banco de La
Nation Argentina-BNA). O valor
total deste contrato, que tem como
finalidade a informatização de 520
agências do Banco, é de USS 250
milhões. O objetivo especifico das
investigações reside na operação fei-
ta entre uma subcontratada da IBM
no projeto (Consad) e outra empresa
(CCR), subcontratada desta última,
no valor de USS 37 milhões.

Também é dito que, no depoi-
mento prestado em juízo, o ex-presi-
dente da IBM Argentina teria decla-
rado que 

"os dirigentes da IBM nos
EUA conheciam detalhadamente os
termos do contrato". O ponto a es-
clarecer é que nenhum executivo da
IBM nos EUA conhecia os termos
de subcontratação com a empresa
CCR, objeto da mencionada investi-
gação.

A última questão a esclarecer diz
respeito a Robeli Libero, gerente ge-
ral da IBM Latino-América. Na rea-
lidade, ele ainda não se aposentou
da IBM — o que fará em abril pró-
ximo — continuando ligado á em-
presa na condição de membro do
board da IBM Latino-América. Ro-
berto de Castro Neves, viee-presiden-
te de Management Services da IBM
Brasil — Rio de Janeiro.

Temos que reconhecer que a ci-
dade do Rio fez um esforço para
melhorar a sinalização do trânsito,
No entanto, as falhas são grandes, e
algumas dentre elas representum
uma fonte de erros, hesitações e.
portanto, um perigo. Sou motorista
e. freqüentemente, acompanho es-
trangeiros: suas histórias e desventu-
ras são por vezes impressionantes.

(...) Vocês já viram, na nossa
cidade, algum sinal que indique o
caminho para o Aeroporto Interna-
cional do Galeão? Não o procurem,
pois praticamente inexiste. No en-
tanto, o Rio não e nenhuma cidade-
zinha do interior.

Um de meus passageiros curo-
pcus me contou sua aventura, que
poderia ter se tornado ainda mais,
perigosa — algumas vezes um sim-,
pies desvio pode levar a perigos in-
suspeitados.

O sr. Soave tinha vindo passar o
natal com a esposa no Rio e em
Minas, c tinha alugado um carro.
No dia da partida para o aeroporto
tomou a direção norte, como lhe
haviam informado no hotel: "Ater-

ro". Ali começou seu calvário. Após
muitas hesitações, já na altura do
JORNAL DO BRASIL, nada dc in-
dicações, mas, cm compensação,
uma bifurcação: Niterói á direita,
Petrópolis/São Paulo á esquerda.
Outra hesitação, e dá preferência á
direita porque há um caminhão bu-'
zinando atrás. Infelizmente, bem de-,
presa se dá conta do engano e dos 14
quilômetros que o esperam sobre a(
baia. Realmente, è uma beleza, mas
não era o momento ideal para apre-.
ciar a paisagem. Irritação, enerva-
mento, e, chegando do outro lado
não sabe como achar o retorno para.
o acesso á ponte. Uma vez encontra-
do, outros 14 quilômetros no outro
sentido; sim. é realmente uma bele-
za, mas desta vez ele não está mais
ligando muito, pois talvez perca o»
avião. Porque, se você pensa que. no
final da Ponte, vai haver uma sinali-t
zaçáo qualquer, está muito engana»;
do. Resultado: perdido o vôo para a>
Europa, enorme dificuldade para'
achar, nesse inicio de ano, um outro'
vôo, filhos esperando, patrão ber-
rando no outro lado do telefone.

O Rio deve permanecer uma me-
trópole internacional, mas é preciso
dar um mínimo de conforto para.
quem está de visita. Marco Antonio
de Araújo — Sio Gonçalo (RJ).

Pres. Vargas

No ano passado a prefeitura ini-,
ciou a implantação de canteiros fio-,
ridos nas alamedas centrais da Av.
Pres. Vargas, um dos logradouros,
públicos mais importantes da cida-,
de, por onde passam diariamente^
milhares dc pessoas. Embora alguns-
canteiros estejam hoje em bom esta-
do. vários sucumbiram ou foram da-'
nificados ou destruídos, logo após a
implantação, sem que até hoje te-
nham sido reformados pela Funda--
ção Parques e Jardins. Na mesma,
situação estão as árvores, plantadas
há pouco tempo ao longo do canal e.
nas calçadas laterais: quebradas,1
tombando, sem protetores, comple-'
íamente abandonadas. (...) Sérgio
Romano — Rio de Janeiro.
As cartas serão selecionadas para pudicaçâo
no todo ou em parte entre as que tiverem
assinatura, nome completo e legtvet • endere-
co que permita confmnaçéo prévta
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Declaração de Guerra

t^v ois atentados terroristas em dois dias, em
L~J Israel. Três atentados em nove dias. Qua-
renta mortos, ao todo. Não resta dúvida: trata-se
de uma escalada, assinada pelo Hamas, grupo
terrorista empenhado em bombardear o processo
de paz no Oriente Médio. Os terroristas (os vivos,
nào os jovens mandados explodir juntamente
com as bombas, em troca de lugar no Paraíso)
sonham grande, enquanto ceifam vidas no varejo
sangrento. Querem preliminarmente colocar areia
na autonomia palestina, depois impedir as con-
versações de Israel com a Síria, depois varrer
Israel do mapa, enfim, ganhar pela violência pra-
ticamente tudo aquilo que seria possível ganhar
pela via das conversações.

O terror nào tem limites. Sc o deixarem pro-
gredir, ele se alimentará do sangue inocente das
vítimas escolhidas ao acaso nas ruas. nos sliop-
pings, nos ônibus, em qualquer lugar. Yasscr
Arafat, pressionado por Israel e pelos EUA a
desarmar os grupos islâmicos nos territórios au-
tònomos, declarou que a explosão de ontem equi-
vale a uma "declaração de guerra". Ele próprio se
dispôs a cooperar com Israel nesta guerra, ao
mesmo tempo cm que o governo israelense anun-
ciou que despachará tropas aos territórios autò-
nomos, sob controle da Autoridade Palestina,
para 

"destruir a infra-estrutura do Hamas em
suas bases".

Nào é mais possível aceitar esta situação que
coloca paises do Oriente Médio como reféns de
fanáticos. Eles ameaçam os judeus de Israel por
serem judeus e a Autoridade Palestina por ser um
movimento laico e moderno. A situação é grave
— coloca Israel na posição colonial clássica, mas
torna também possível a exploração da questão
palestina pelos piores inimigos da democracia e
da justiça. A região inteira passa pela peneira do
ódio. destruição e morte. Os piores tiranos se
candidatam a transformar-se em salvadores, fi-
nanciando grupos terroristas, fechando os olhos
para atrocidades.

Fanáticos desejam prolongar pelas explosões
a intifada que produziu seus frutos no momento
adequado. Mas a intifada. agora que os palesti-
nos, sob a liderança de Arafat, conquistaram a
autonomia, nào pode se transformar em way oj
life eterno. A autonomia, primeiro passo para a"independência, 

deveria ter mobilizado todas as
forças palestinas, com apoio dos paises árabes,
para sedimentar o processo de paz no Oriente
Médio — ao contrário do que desejam os grupos
fanáticos. Também nào se pode comparar a inti-
fada. em sua perspectiva histórica, às atuais esx-

plosõcs terroristas nas cidades israelenses, com o
único objetivo de truncar o processo dc paz.

Bolsões radicais, dc ambos os lados, nào
desejam compreender que a via política obteve o
que anos dc terror não conseguiram. O terroris-
mo não tem poder de frear o processo de paz, na
fase em que ele se encontra. Mas os países da
região devem se conscientizar de que precisam
repudiar a violência. Atos de violência são como
as guerras. Em vez de se tornarem vitórias ou
derrotas, são antes de mais nada derrotas. Nada
compensa seu absurdo. O conceito de guerra
santa só diz respeito aos fanáticos. Como ensina o
xeque Tedjini Haddam, reitor do Instituto Mu-
çulmano da Mesquita de Paris, "nenhuma 

guerra
é santa".

O Hamas (Fervor), apesar de suas contradi-
çòes internas, tenta tirar proveito de uma região
onde predominam sistemas autocráticos — mo-
narquias hereditárias ou ditaduras militares.
Apareceu pela primeira vez em 1978, logo depois
do inicio da intifada. Sua ideologia combina prin-
cípios religiosos pan-árabes com objetivos nacio-
nalistas palestinos, afirmando que o solo de toda
a Palestina é um «^/'(propriedade sagrada mu-
çulmana, do Mediterrâneo ao Jordão) que per-
tence eternamente aos muçulmanos.

O tempo passa para a regiào, nào para o
núcleo irredutível do Hamas. Em meio a banhos
dc sangue que retardam o processo de paz. não se
sabe mais quem o comanda. Os dirigentes inter-
nos ou o politburo no exilio? Os políticos ou os
militares? Os derradeiros atentados se devem in-
discutivelmente á Célula Combatente dos Disci-
pulos de Yehia Ayache. criada há menos de dois
meses por um grupúsculo de ativistas das Briga-
das Ezzedine El Qassam. braço armado do Ha-
mas.

Arafat tentou trazer o Hamas para a arena
política, propondo sua transformação em partido
político. Mas para a maioria dos jovens ativistas
armados, que nào devem passar de uma centena,
compromisso, discussão, disputa política não in-
teressam. Eles jogam todas as fichas numa arran-
cada terrorista contra tudo e contra todos, contra
sua direção política, contra Arafat, contra Israel,
contra os inocentes que caem vitimas das bom-
bas. contra o processo de paz.

A palavra está com Arafat. Ou ele destrói
seus fanáticos ou será devorado por eles. Ou
então o Oriente Médio, contra a lógica da Histó-
ria moderna, continuará a ser foco de radicalismo
que é uma das maiores ameaças á estabilidade da
região e conseqüentemente do mundo.

Em 
mais dc um centro decisório neste país

estuda-se hoje que modelo seria o melhor e o
| mais indicado para inspirar mudanças, ou sugerir

| reformas nos mecanismos de fiscalização dos
bancos e do sistema financeiro em geral.

Ponham-se as coisas num contexto histórico:
no passado recente vamos encontrar a famosa
Sumoc — Superintendência da Moeda e do

| Crédito —, de onde, nos anos 60, sairia o Banco
; Central do Brasil. Na esteira da intensa reforma
j empreendida pelos ministros Roberto Campos e
; Otávio Gouveia de Bulhões surgiram leis como a
| 4.595 e 4.728, reestruturou-se a dívida interna e o

mercado de capitais brasileiro foi tomando novas
feições. Surgiram financeiras voltadas para o cré-
dito ao consumidor, o crédito imobiliário coman-
dado pelo BNH e os bancos de investimento, que
deveriam ser alavancas do mercado de capitais a
longo prazo.

A inflação encarregou-se de distorcer profun-
damente todo esse universo. Parte do sistema
financeiro foi empurrada para o oportunismo do
float e o gerenciamento de carteiras onde os
títulos da dívida interna transformaram-se em
estrelas fixas. Os diferenciais entre taxas internas

ve externas proporcionaram arbitragens de taxas
Ide juros com largos spreacls.

O produto de uma inflação crônica é o que1 temos hoje: dc um lado, instituições fortes, sau-
dáveis, que sobreviveram aos terremotos públicos

fje produziram sistemas dotados das melhores tec-
nologias dc cleamg e compensação do mundo; de

»outro, bancos estaduais quebrados pela politiza-
: ção de suas carteiras e bancos privados que per-
mitiram a deterioração do seu sistema de controle
do risco de crédito.

As funções dc autoridade monetária, norma-
tiva e fiscalizadora do Banco Central nào passa-
ram imunes a esse venda vai. A especialização do
crédito foi atingida profundamente: cm que se
transformou o crédito rural senão num vale de
lágrimas c medidas perfunetórias? Isto mesmo
"perfunetórias", 

pois a essência do crédito a lon-
•go prazo, os mecanismos de fixação futura e
outros jamais floresceriam a contento em solo
inflacionário. E o crédito ao consumidor? E o
mercado de ações? Com a degradação na especia-
lizaçào do crédito e o tremendo aumento do risco
nas carteiras provocados pela inflação, natural-

mente embaralharam-se também, para o bem e
talvez para o mal em alguns casos, as atribuições
de política monetária e política fiscal.

O Brasil não vive neste momento um período
de desabamento institucional. Vive um momento
de novos ajustes em circunstâncias muito diferen-
tes daquelas que coincidiram com o fim da Su-
moc. Necessitamos de um novo começo para as
instituições financeiras e o Plano Real, o que
somente será possível se o ruído der lugar a um
tratamento técnico do que pode e deve ser feito
nas áreas de fiscalização e condução da política
monetária, com perfeita delimitação de campos c
responsabilidades.

A experiência internacional é valiosa neste
momento, tanto pelo que se pode absorver do
FMI, quanto do Federal Reserve System norte-a-
mericano ou das instituições da União Européia
onde há um vasto acervo de tratamento de fluxos
financeiros, compensação e análise de riscos in-
trapaíses.

O Brasil, porém, ainda nào está preparado
para adotar mecanismos semelhantes ao do FED
americano. Deve-se caminhar para a independên-
cia de órgãos como o Banco Central, porém isto
terá de com perfeita subordinação ao ainda críti-
co processo de estabilização e liquidação da me-
mória inflacionária, processo esse que é essencial-
mente político.

A Câmara c o Senado têm um papel relevante
nessas transformações, mas somente ganharão o
respeito da opinião pública se souberem provar
que são capazes dc extrair questões tão sensíveis
quanto a do sistema financeiro do âmbito da
indiscrição irresponsável e dos discursos oportu-
nistas em um ano de campanhas.

Considere-se também que inexiste fiscaliza-
ção perfeita. É impossível colocar um xerife atrás
de todo cidadão ou um delegado do BC atrás dc
cada caixa policiando-lhes os erros. O que produz
o império da lei é o enforcement of the fim». A
certeza de que não há crime sem castigo.

Eis porque o pronunciamento do presidente
do Banco Central no Congresso reveste-se, neste
momento, de grande importância, devendo ser
recebido com o respeito que se deve à estabilidade
do pais e à solidez do seu sistema financeiro, algo
que deve pairar muito acima das pessoas e das
paixões.

¦HMPHF

—Ve se ndofaz marola, Loyola!
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Riscozero

Entrc 

as coisas feias que faziam no National pelo que leio.

uma era usar ilegalmente o dinheiro de premios pagos a

seguradora do grupo por apohces de risco zero. Como

apolice de seguro contra lesao ou morte causada por
chuva de meteoritos — no banheiro.

exemplo, a alternaliva SBPC nao in- Outros exemplos:
corpora sensores opticos nem infra- . .
vermclhos, nem varredores multies- Seguro contra lesao ou morte por esmagamento por
pectrais, nem equipamento de manada de clcfante em lugar publico. Nao cobria esmaga-
interoepta?ao de sinais, nem os essen- mcnto por manada de elefante em casa, que pode ser
ciais itens de apoio logistico (sobres- facilmente simulado.salentes, ferramentas, equipamenlos ...
de teste, treinamento, opera^ao assis- Seguro contra morte por asfixia causada pela ingestao de
tida. assistencia tecnica etc.), nao con- microondas, carburador ou qualquer animal vivo maior
sidera aeronaves de inspe«ao de voo {^ de quc provado que a vitima nao OS ingeria
nem sistemasautomatizadosde inspe- H , . 1
v3o de vdo, nao tem estagoes meteo- regularmente e nao fora avisada do per g .
rologicas, so considera cinco avioes Seguro contra morte por atropelamento na Lua ou em
Brasilia em vez dos oito previstos qualquer planeta proximo — excluindo-se manadas de ele-
etc... etc. Alem disso. os precos sao ^ y *
somente estimativas. e nao propostas fantCS.
firmes de fomccedores que garantam Seguro contra prisao de banqueiro ou qualquer outro ?

fSwTSSilE ciecutivo,da irea nnanccira 00 Brasil-por maior que ,cnha 
M|S foram nrcstjs.

?os" referem-se apenas a componen- sido o golpe.
tes do sistema, "subsistemas" parciais
— ignorando a questao rclativa a 
quem cabera a responsabilidade geral,
financeira e contratual pelo sistema
***** IVfarmimtp

Na pseudo-solugao da SBPC, XTJLcU.
quem sera responsabilizado, tecnica,

sc REGINA MIRANDA*
r-p oda me pareceu s0"^e
1 inusitada. Cenas de 0 anionic todos e que a

significa que ninguem sera responsa- passando num aparelho de TV em viver
vel pelas tarefas e pelos aeroporto JFK, cm Nova face a face- Anos de[

lorque. "Marguerite motreu", coreografia Exilio,

mcnto, sobressalentes e apoio logisti- mi.n8°e eu e^.ava embarcando de
volta para o Rio apos a apresenta- devena ser interpretac
quo de uma nova coreografia no atriz madura — como
Dixon Place. Passei a viagem toda e como mulher — e
com aquclc pressentimento, sabia ?jSI jovem. Para fazereste
que ela estava mal. Ao chegar em cei a ler todos os seu:
casa, a conftrmaoao. treamos

A morte de Marguerite Duras no mesmo ano de Exit
ja era esperada. Em novembro ^X^BM tativa dc exilar-se di
passado, quando fizcmos no Tea- emo?6cs), encenamo
troGloria a apresentagaodcduas cantabile, tambcm de
corcografias baseadas cm scus ''~^HP' 'vWoK 

jfl^H Em novembro dc 93, i
textos, distribuimos trechos do p 

^ 
Tr jfl uma Srandc 'nstala^K

seu ultimo livro, C'est tout, no ca na Fundigao Progn
qual ela praticamente sc despede nos personagcns rec
da vida. Um deles diz: "Estou a ¦> scus liros. Seu nome
beira de uma data fatal. Perdida. segundo Marguerite "
Como se ja estivesse morta. E todo o amor". Agora
terrificante. Nao tenho mais von- •'Nova lorque, comecci
tade de fazer um minimo esfonjo. uma nova coreografia
Nao penso em ninguem. O rcsto Jseu Destruir, diz ela, q
acabou. Tambcm voce. Estou so- j^'. Persona, do Bergman.

coisas acabaram. E assim que eu louquecimcnto. |
sinto: lei chases sonI finies... Es- 1 ^as< 80 contrunc
toucommedo." | • m.:" pode pcnsar numa pr

A doen$> sempre fez parte de J , ¦ ra. a obra de Margu
sua trajetoria, incluindo os pro- nao e deprimida, assir
ULt>i.n' rA«/\p r»rtt« A nl^AnlicmA T1 I. .> 

VERÍSSIMO
Os erros da SBPC

Bom, 
para quem?

| CANINDÊ Pt-OADO *

| /^\ acordo da Força Sindical com
! V^/ setores da Fiesp, para contra-

taçào de trabalhadores sem garantias
; legais, tem uma razão oculta que
1 precisa ser explicitada. Foi uma cena
i bem montada — juntou-se quase um
1 milhar de desempregados, convocou-
| se a imprensa e, depois de alguma
; movimentação, falou-se cm dar em-
; prego para algumas poucas dúzias de
. pessoas. Gerou ti-ti-ti, forçou o Judi-
í ciário a pôr o pescoço de fora, o
| Executivo a fazer de conta que não
1 sabia de nada e permitiu que críticos
} de todas as cores e cheiros mostras-
;• sem suas plumas, inclusive ex-minis-
! tros da ditadura, hoje empoleirados
í no Congresso, propondo medidas
;que eles mesmos não adotaram
J quando ocupavam postos que lhes
! davam prerrogativas de mudanças.
. Sem resultado prático, deu inicio
1 a um plano político preestabelecido

— preparar corações e mentes para
; uma vertente ativa nas reformas em
j curso, a saber, o desmonte da CLT.
> da Justiça do Trabalho e da estrutura

sindical. Não pretendo, obviamente,
! deixar de reconhecer a necessidade
! de mudanças nas relações trabalhis-
5 tas e sindicais, mas isso não implica o
; embarque aventureiro dos que pre-
! tendem confundir a população. Que-
! rem fazer crer aos trabalhadores que: as leis trabalhistas e a existência de
J encargos são o motivo do desempre-
i go, deixando a impressão de que. se
i tudo for "flexibilizado", os empregos

renascerão das cinzas e os salários
} saltarão a patamares de Primeiro
; Mundo. Não é nada disso.
j O fato è que o desemprego tende' 

a aumentar ainda mais. por alguns' motivos básicos: a crescente automa-
t çáo do parque industrial, de setores
t de serviço e da produção agrícola
) continuará substituindo homens por

máquinas; as privatizações terão, co-' mo resultado imediato, a drástica rc-
! duçâo de quadros e a reforma admi-
; nistrativa deve significar também um
J 
"rapa" em ni\el federal, estadual e

municipal. No campo, onde rara-
«mente emprega-se com carteira de
; trabalho e onde quase nunca se reco-

lhem encargos, o emprego não tem,
até onde eu saiba, aumentado em
alguma coisa. Quando o pais estava
experimentando grande crescimento,
as mesmas leis e encargos não foram
motivos para impedir a também
crescente demanda de empregos.

Nos setores de ponta, as propos-
tas cm curso só servirão para aumen-
tar os lucros ou, se houver honesti-
dade, para reduzir os preços dos
produtos. A Confederação Geral dos
Trabalhadores está convencida de
que a questão da empregabilidade,
em nivel genérico, se coloca em um
enfoque bem maior — o excesso de
impostos acumulados, o excesso de
burocracia para a formação de em-
presas individuais c coletivas e a indi-
ferença com o problema agrário e
fundiário. Afora isso, tudo deve ser
particularizado. Reduzir os denomi-
nados encargos trabalhistas como
forma de aumentar empregos só po-
de ter um fundo de verdade onde a
produção dependa diretamente do
esforço humano e, mesmo assim, isso
só interessará se houver garantias de
que o dinheiro que deixará de sair
dos cofres da empresa para o Estado
for. de fato. para o bolso dos novos
empregados. Até agora, não vi isso
no papel. Não vi uma negociação em
que empresários demonstrem esses
números e. com honestidade, propo-
nham essa troca por empregos no-
vos. O mundo moderno não è em-
pregador e o Estado moderno
também não — essa é a verdade.
Hoje, ter visão dos acontecimentos
não é apostar era empregos, mas sim
em postos de trabalho, no mercado
informal que, contrariamente ao que
muita gente pensa, não é nccessaria-
mente miserável. O que falta é modifi-
car toda uma cultura que foi forjada
no valor do emprego, orientá-la para
uma condição empreendedora (indivi-
dual e coletiva) e facilitar a constitui-
ção de postos de trabalho, na legalida-
de, com facilidades tributárias e
administrativas. É a chance da micro e
pequena empresa e das cooperativas
de serviço urbano e rural.

" Presidente nacional da Confederação
Geral dos Trabalhadores (CGT)

Marguerite

ROBERTO N1COLSKY *

Se 
a você. leitor, perguntarem

quem é o brasileiro mais rápido,
você certamente vai se lembrar dos
muitos pilotos que nos encantam nas
Fórmulas 1 e lndy. Mas lamento
informá-lo de que você está total-
mente enganado: o brasileiro mais
rápido hoje é o despretensioso físico
que escreve estas maltraçadas linhas.
Pois. acredite, em dezembro de 1995.
eu "voei" a 420 km/h em um bizarro
trem de levitaçâo magnética, o
Transrapid. a 10 mm do seu trilho,
num circuito de 40 km em Emsland.
no norte da Alemanha. E, em 1997.
será testado com passageiros o simi-
lar japonês da JR (Japan Railway),
que deve andar a 500 km/h ou mais.
a 10 cm do seu trilho, em verdade
uma calha em forma de U.

Esse tipo de trem. designado pela
sigla inglesa Maglev, é a nova tecno-
logja de transporte que dentro de
poucos anos será utilizada em alguns
paises. A levitaçâo magnética é o
processo pelo qual o trem é mantido
afastado da sua via pela repulsão ou
atração entre campos magnéticos. Se
você já tentou aproximar dois imãs
pelos pólos idênticos, você sentiu a
força de repulsão que surge entre os
mesmos. Inversamente, se você tentar
afastar dois imãs unidos pelos pólos
contrários, você sentirá a força que se
oporá ao afastamento. Estes são os
principios físicos básicos utilizados
nos trens Maglev. que, assim, se
mantêm afastados verticalmente por
uma distância constante do trilho.

O sistema de propulsão dos trens
Maglev, que não têm contato com o
trilho, é a chamada indução linear. A
via é. em toda a sua extensão, uma
sucessão de bobinas nas quais se pro-
paga uma onda de impulsos eletro-
magnéticos. O trem é levado por essa
onda. ou seja, surfa na onda, deslo-
cando-se com a velocidade de propa-
gaçào dessa onda nas bobinas da via,
a qual pode. em principio, ser imen-
sa. Na verdade, o limitador prático
da velocidade do Maglev è principal-
mente a resistência do ar, que cresce
com o quadrado da sua velocidade.
Assim, com o trem dentro de um
tubo metálico com vácuo parcial, é
possivel elevar a sua velocidade para
1.000 ou 2.000 km/h. ou ainda mais.

O Maglev é, pois. o substituto do
avião no transporte de alta densidade
para distâncias curtas e médias. O seu
custo operacional, num trajeto como
Rio-Sâo Paulo, é da ordem de 30% a
40% do custo aéreo, e é ainda menor
para distâncias mais curtas. Mas a
sua principal vantagem é o tempo,
pois. mesmo pela Ponte Aérea, gas-
tam-se pelo menos 2 horas do Rio a
Sào Paulo, computando-se os tempos
passivos inerentes ao transporte aé-
reo. No Maglev seriam apenas 50
minutos de Centro a Centro!

Os paises que já o constroem são a
Alemanha (Berlim-Hamburgo) e o
Japão (Tóquio-Osaca). Outros paises
industrializados desenvolvem as suas
próprias tecnologias. Também paises
emergentes, como a China e. princi-
palmente. a Coréia, estão empenha-

dos nessa corrida. Ambas optaram
por trens de mais baixa velocidade.
110 km/h. para trajetos muito curtos.
A Coréia já testou dois protótipos e a
Hyundai, base do projeto coreano,
está construindo uma nova via para
testes com 1.1 OOm.

Também o Brasil dispõe da neces-
sária competência tecnológica e cien-
tífica básica. Há 13 anos, publiquei
no JB (Caderno Especial página 2.
de 27.02.83) um artigo propondo o
Maglev para o percurso Rio-Sâo
Paulo. Teriamos tido recursos para
tanto? Para que se tenha uma idéia, a
Alemanha investiu cerca de DM 3
bilhões no projeto do Transrapid
desde 1980, ou seja, cerca de USS 1.3
bilhão, levando-se em conta o câm-
bio histórico. Se nesses 13 anos tivés-
semos desenvolvido um projeto simi-
lar. isso nos custaria USS 100 milhões
por ano. que sào apenas 2.5% do que
hoje investimos anualmente em Cièn-
cia & Tecnologia. E dois terços desse
montante deveriam vir das indústrias
diretamente interessadas na constru-
ção e operação desse sistema de trens.
Na Alemanha. 64% do investimento
sâo realizados pelas empresas envol-
vidas no projeto, e no Japão essa
parcela é de 77%. O desenvolvimento
de uma tecnologia de ponta enseja a
oportunidade de significativos avan-
ços tecnológicos de todas as indus-
trias envolvidas, com benefícios para
a melhoria e a competitividade de
todos os seus produtos.

Aos pesquisadores não cabe essa
iniciativa. O que podemos fazer, além
de chamar a atenção para o assunto,
é contribuir para ampliar a capacita-
ção humana técnico-científica nessa
área. Com este objetivo, pesquisado-
res da UFRJ e do Cepel vão realizar
este ano a II Escala Brasileira de
Supercondutividade, aberta ás áreas
de Engenharia, Fisica e Ciência dos
Materiais, sobre o tema Aplicações
de Potência. Este tema inclui a levita-
ção magnética nara trens e mancais
de máquinas pesadas, rotores e bobi-
nas para a acumulação de energia,
linhas de transmissão, limitadores de
corrente, etc. Para expor o atual está-
gio da tecnologia e ministrar o trei-
namento de laboratório em cada tó-
pico, virão entre os melhores
pesquisadores de todo o mundo,
além, naturalmente, dos pesquisado-
res brasileiros da área.

Ainda é tempo de nos capacitar-
mos nesse campo, queimarmos eta-
pas e gerarmos a tecnologia de que
fatalmente necessitaremos muito em
breve, tanto para o nosso transporte
de alta densidade, quanto para o
desenvolvimento e a competitividade
da nossa economia. Para tanto, ne-
cessitamos. principalmente, de vonta-
de política, como já o tivemos, por
exemplo, numa área tão avançada
quanto a do lançamento e comunica-
ção por satélites. Com a palavra,
pois. os órgãos, as entidades e as
empresas interessadas.

¦ Doutor em Frsica e orotessor da UFRJ

CARLOS A C. GONZAGA
"C 

Em seu relatório de janeiro de
rj |996. a Sociedade Brasileira pa-

ra o Progresso da Ciência (SBPC)
apresentou uma alternativa hipotética
á metodologia de aquisição, aos equi-
pamentos e aos requisitos de gerencia-
mento do programa de implantação
do Sistema de Vigilância da Amazó-
nia. o Sivam. No relatório, a SBPC
conclui que muitos dos subsistemas
do Sivam poderiam ser fornecidos por
empresas brasileiras, sem impacto so-
bre o seu custo ou qualidade, e que o
sistema alternativo poderia fazer com
que o Brasil economizasse USS 500
milhões do custo de USS 1,4 bilhão
do projeto Sivam:

Como esta é uma acusação séria,
era de se esperar que o relatório esti-
vesse lastreado em uma avaliação ri-
gorosa e responsável. Isto, entretanto,
não ocorreu.

Os verdadeiros requisitos do pro-
jeto Sivam — equipamentos, software.
financiamento, gerenciamento do
programa e participação brasileira —
foram cuidadosamente levantados e

j definidos, ao longo de vários anos.
< pelo governo brasileiro, através da
; Comissão de Coordenação do Sivam,* a CCSivam, de conformidade com os"objetivos do pais para a região ama-

zònica, Estes requisitos foram incor-
porados a um processo de licitação

["internacional e colocados á disposição
! de empresas de dezesseis paises. Mais
! de sessenta empresas se interessaram.
1 dentre elas as que formaram as quatro
j equipes finalistas do processo princi-
j pai da concorrência: a equipe Thom-
1 son/Alcatel. da França, as equipes da
! Unisys e da Raytheon, dos Estados
; Unidos e a equipe DASA/Alenia, da
} Alemanha e Itália. Estas quatro fina-

listas foram posteriormente reduzidas
i a duas competidoras finalistas: a
! Thomson e a Raytheon.
; Todas as equipes de empresas
J apresentaram suas propostas, usando
; a mesma base, formada pelos requisi-
; tos estabelecidos para o projeto Sivam
1 pelo governo brasileiro. Nenhuma de-
j Ias "inventou" o Sivam.
í A oferta da Raytheon acabou sen-
! do a vencedora porque apresentou a
> melhor solução técnica, o preço mais
| baixo e ò financiamento mais favorá-
t vel. Dizer, agora, assim de repente.
; que se tornou possivel atender aos
; mesmos requisitos por um preço 40%
| menor do que o da proposta vencedo-
; ra da Raytheon é uma afronta ao bom
! senso. A Raytheon, para vencer,

apresentou o seu menor preço possi-
1 vel, e não conseguiria reduzi-lo. Se

fosse possivel fornecer o Sivam por
; 40% a menos, a Unisys, a DASA e a
; Thomson também teriam errado, vis-
, to que os preços de suas ofertas, para
: atender aos mesmos requisitos do Si-
t

Do Rio a São Paulo levitando

Existe uma controvérsia antiga: rico não vai preso no Brasil

porque as cadeias sào ruins ou as cadeias sào ruins porque
rico nunca vai preso? Minha opinião é que nossas instalações
carcerárias melhorariam muito se as elites começassem a
freqüentá-las. Sào pessoas de bom gosto, viajadas, que nào
tolerariam a superlotação c o péssimo serviço como existem
hoje e exigiriam mudanças.

Quando os altos funcionários do governo Nixon envolvi-
dos no escândalo de Watergate começaram a ser condenados

pela Justiça, uma revista de humor americana publicou uma

história em quadrinhos sobre a provável vida deles na prisào.
A história tinha todos os clichês dos filmes de penitenciária e
terminava no clássico motim de refeitório, com os presos,
descontentes com a ausência de um vinho branco decente no

cardápio, batendo na mesa e pedindo:
— Montrachet! Montrachet!

• Engenheiro de Eletrônica o dtrotor técnico
da Raylhoon Biasll Sistemas de Integração

Ltda

Entre 

as coisas feias que faziam no Nacional, pelo que leio.

uma era usar ilegalmente o dinheiro de prêmios pagos à

seguradora do grupo por apólices de risco zero. Como

apólice de seguro contra lesão ou morte causada por
chuva de meteoritos — no banheiro.

Outros exemplos:

Seguro contra lesão ou morte por esmagamento por
manada de elefante em lugar público. Não cobria esmaga-
mento por manada de elefante em casa, que pode ser
facilmente simulado.

Seguro contra morte por asfixia causada pela ingestão de
microondas, carburador ou qualquer animal vivo maior

que um gato, desde que provado que a vítima nào os ingeria
regularmente e não fora avisada do perigo.

Seguro contra morte por atropelamento na Lua ou em

qualquer planeta próximo — excluindo-se manadas de ele-
fantes.

Seguro contra prisão de banqueiro ou qualquer outro
executivo da área financeira no Brasil, por maior que tenha
sido o golpe.

Mas foram presos.

vam. foram maiores que os da Ra>-
theon e. portanto, muito maiores que
estes da SBPC.

Como é possível "montar" o tal"Sivam alternativo" em tão pouco
tempo e com custo tão baixo? A res-
posta é simples. Basta ignorar os ver-
dadeiros requisitos. Os "preços" do
relatório da SBPC estão depreciados e
não são dignos de crédito, porque a
alternativa SBPC omite muitas das
partes importantes do Sivam. Por
exemplo, a alternativa SBPC não in-
corpora sensores ópticos nem infra-
vermelhos, nem varredores multies-
pectrais, nem equipamento de
intcrceptação de sinais, nem os essen-
ciais itens de apoio logistico (sobres-
salentes, ferramentas, equipamentos
de teste, treinamento, operação assis-
tida. assistência técnica etc.), não con-
sidera aeronaves de inspeção de vôo
nem sistemas automatizados de inspe-
ção de vôo. não tem estações meteo-
rológicas, só considera cinco aviões
Brasília em vez dos oito previstos
etc... etc. Além disso, os "preços" sào
somente estimativas, e não propostas
firmes de fornecedores que garantam
atender às especificações do Sivam I
ás exigências contratuais. E os "pre-

ços" referem-se apenas a componen-
tes do sistema, "subsistemas" parciais
— ignorando a questão relativa a
quem caberá a responsabilidade geral,
financeira c contratual pelo sistema
integrado total.

Na pseudo-solução da SBPC,
quem será responsabilizado, técnica,
financeira e legalmente, se o Sivam
nào funcionar?

Ignorar os verdadeiros requisitos
significa que ninguém será responsa-
vel pelas tarefas e pelos custos envol-
vidos na especificação, aquisição, in-
(egraçào c instalação do sistema, nem
por testá-lo ou por fornecer treina-
mento, sofressalentes e apoio logisii-
co durante toda a vida do sistema.

Isso tudo faz que se torne possi-
vel estimar um custo muito "mais
baixo" para o programa.

A verdadeira solução está em fa-
zer como foi feito: entregar um pro-
jeto da dimensão, amplitude c im-
portância do Sivam a profissionais
com experiência real em grandes sis-
temas, como são os que formam a
equipe do governo brasileiro, que será
responsável pelo gerenciamento do
programa, pela operação c pela ma-
nutençào do sistema, e como é a Ray-
itAon, que conta com mais de quatro
décadas dc experiência na produção,
integração e instalação de sistemas
eletrônicos completos no mundo in-
teiro.

REGINA MIRANDA»
fT'oda a situação me pareceu
1 inusitada. Cenas de O amante

passando num aparelho de TV em
pleno aeroporto JFK, em Nova
Iorque. "Marguerite morreu", dis-
se a uma amiga. Era noite de do-
mingo e eu estava embarcando de
volta para o Rio após a apresenta-
ção de uma nova coreografia no
Dixon Place. Passei a viagem toda
com aquele pressentimento, sabia
que ela estava mal. Ao chegar em
casa, veio a confirmação.

A morte de Marguerite Duras
já era esperada. Em novembro
passado, quando fizemos no Tea-
tro Glória a apresentação de duas
coreografias baseadas em seus
textos, distribuímos trechos de
seu último livro, Ce st tout, no
qual ela praticamente se despede
da vida. Um deles diz: "Estou à
beira de uma data fatal. Perdida.
Como se já estivesse morta. É
terrificante. Não tenho mais von-
tade de fazer um mínimo esforço.
Não penso em ninguém. O resto
acabou. Também você. Estou so-
zinha. É duro morrer. A um de-
terminado momento da vida, as
coisas acabaram. É assim que eu
sinto: les choses sont fmies... Es-
tou com medo."

A doença sempre fez parte de
sua trajetória, incluindo os pro-
blemas sérios com o alcoolismo
que quase já a haviam levado
tempos atrás. No entanto, sua vi-
da atormentada, suas angústias,
foram transformadas em lindos
textos. E quando alguém conse-
gue, como ela. transformar a ban-
da da morte na banda da vida.

pode até nào equacionar o proble-
ma qua aflige a todos nós, mas ao
menos mantém a equação viva.

Marguerite Duras costumava
dizer que as pessoas pareciam
adormecidas, que adormeciam
suas emoções e sensibilidade para

nào sofrer. E que, com isso. ador-
meciam também suas esperanças
c sua capacidade de amar. "Se eu
não estivesse com estou agora, sei
que poderia amar" é uma de suas
frase recorrentes.

Minha afinidade pessoal com

sua obra começou quando vi índia
song, e aprendi que a solidão é de
todos e que a única maneira de se
viver a vida é enfrentar a tristeza
face a face. Anos depois, criei a
coreografia Exílio, baseada em Sü-
vannah bay, uma peça que segundo
indicações da própria Marguerite
deveria ser interpretada por uma
atriz madura — como profissional
e como mulher — e outra mais
jovem. Para fazer este papel come-
cei a ler todos os seus livros. Es-
treamos em Nova Iorque em 93 e,
no mesmo ano de Exílio (uma ten-
tativa de exilar-se das próprias
emoções), encenamos Modcrato
cantabilcs também de sua autoria.
Em novembro de 93. inauguramos
uma grande instalação coreográfi-
ca na Fundição Progresso baseada
nos personagens recorrentes de
seus liros. Seu nome era S.Thala.
segundo Marguerite "a cidade de
todo o amor". Agora, de volta a
Nova Iorque, comecei a trabalhar,
uma nova coreografia baseada no
seu Destruir, dt ela, que lembra o
Persona, do Bergman, onde a dor
está mais latente, a ponto do en-
louquecimento.

Mas, ao contrário do que se
pode pensar numa primeira leitu-
ra, a obra de Marguerite Duras
não é deprimida, assim como a de
Becket também nào é. Ambas sào
pessoas de uma consciência dolo-
rosa, que simplesmente nào se es-
quivam desta dor que é um dos
principais elementos da vida.

* Coreógrafa
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Terror volta Israel contra 

palestinos
Quarto atentado

em 9 dias faz Peres

adotar linha dura
TEL AVIV — Depois do quarto

átentado de extremistas palestinos
contra alvos civis em nove dias —
realizado ontem na porta de um
shopping center em Tel Aviv, com
um saldo de 13 mortos e 125 feridos
—, o primeiro-ministro de Israel,
Shimon Peres, decidiu criar um co-
mando especial antiterror que terá
autorização para entrar nos territó-
rios sob administração palestina
para caçar terroristas. Com essa úl-
tjma medida, Israel viola o acordo
de paz,assinado no dia 28 de setem-
bro do ano passado, com o então
líder e atual presidente da Autori-
dade Nacional Palestina, Yasser
Arafat.

( "A decisão estabelece que nós
poderemos operar em qualquer lu*
gar onde haja alvos do Hamas
(grupo terrorista islâmico que rei-
vindicou os quatro atentados) re-
presentando uma ameaça, onde ele
esteja planejando um ataque ou on-
de realizar um ataque", disse ontem
o ministro para Assuntos Religio-
sos, Shimon Shetreet, após uma
reunião de gabinete convocada em
caráter emergencial por Peres para
discutir a reação israelense frente à
onda de atentados, que já matou 56
pessoas. O comando antiterror será
chefiado pelo chefe máximo dos
serviços secretos (Shin Beth), o ge-
neral Ami Ayalón. Peres disse não
ter "a menor dúvida" de que o
governo e o pais superarão a onda
terrorista,

Crianças — O ataque de on-
tem foi, como os outros três, obra
de um terrorista suicida do Hamas
que explodiu uma bomba que car-
regava amarrada ao corpo em fren-
te a um dos mais movimentados
shoppings de Tel Aviv, o DizengofT
Center. O prefeito Ronnie Milo dis-
se que o homem-bomba planejava
entrar no estabelecimento, que es-
tava cheio de crianças fantasiadas
para o feriado do Purim, no qual o
povo judeu comemora a sobrevi-
vència sob o domínio persa. Segun-
do Milo, o terrorista teria visto um
policial na entrada do shopping e
decidiu então explodir-se na rua.

A pequena Bat-El Levy, de oito
anos de idade, cora seu polegar en-
faixado, descreveu o drama vivido
dürante a explosão: "Eu e minha
tiá estávamos na fila do caixa ele-
irônico. Quando conseguimos tirar
dinheiro, de repente, bum, a máqui-
na explodiu em cima de nós. Des-
troços atingiram a cabeça da minha
tia. Fiquei machucada em dois de-
dos e na cabeça. Minha mão estava

cheia de sangue. Havia crianças fe-
ridas na rua. Eles perderam seus
pais, seus avós. A mulher que esta-
va na nossa frente foi morta. Quan-
do aconteceu, foi como um terre-
moto, um grande terremoto, como
num filme".

Segurança — O atentado
ocorreu um dia depois que outro
integrante do Hamas mandou aos
ares um ônibus em Jerusalém, dei-
xando 18 mortos e obrigando o
governo a adotar medidas de segu-
rança que não se via desde a Guer-
ra dos Seis Dias, em 1967. No do-
mingo anterior, na mesma rua,
num ônibus da mesma linha 18,
outro suicida do Hamas havia ex-
plodido uma bomba escondida
dentro de sua roupa, matando 25
pessoas.

No domingo, Shimon Peres ha-
via declarado "guerra total" ao
grupo terrorista. Ontem, o Exército
israelense ocupou um acampamen-
to de refugiados palestinos na Cis-
jordânia. deteve dezenas de habi-
tantes e derrubou as casas das famí-

lias dos supostos autores dos aten-
tados de Jerusalém, como
estabeleciam as medidas aprovadas
pelo gabinete no domingo. Segun-
do a rádio estatal israelense, o
Exército concentrou tropas na
fronteira com a Cisjordânia e as
autoridades militares ordenaram
um bloqueio total às cidades e al-
deias palestinas sob administração
autônoma.

Ontem, em um telefonema anô-
nimo, o Hamas advertiu que o gru-
po cometerá atentados "ainda mais
sangrentos", em resposta à declara-
ção de guerra de Peres. O Conselho
de Segurança das Nações Unidas
condenou os "vis" atentados e rei-
terou seu apoio ao processo de paz,
agora interrompido. O organismo,
contudo, guardou silêncio sobre o
pedido de Israel para que a comu-
nidade internacional tome medidas
contra os países — em primeiro
lugar o Irã — que, segundo acredi-
ta, apoiam o Hamas e outros gru-
pos terroristas fundamentalistas.

Medo muda

o cotidiano
MARCELO NINIO
Coros pondente

JERUSALÉM — Contrariando
a rotina de viagens diárias de
ônibus, ontem a estudante Sigal
Caspi, de 27 anos, preferiu ir ao
trabalho de táxi. Os últimos
atentados ocorridos no centro
de Jerusalém provaram a Caspi
que ninguém está imune ao ter-
ror fundamentalista. "Me dei
conta de que podia estar nos
ônibus que explodiram", diz,,"de 

que o terror está cada vez
mais próximo e presente".

Caspi não está só em seu me-
do. A atmosfera de insegurança
é visível nas fisionomias nervo->
sas e nos olhares desconfiados.,
A sensação é de que a próxima
explosão pode ocorrer a qual-
quer momento. "Não é possível
viver assim, nesse clima de ten-
são", desabafa a dona de casa
Haia Mizrahi, de 66 anos, en-
quanto espera o ônibus 18, da
mesma linha dos que explodi-
ram em dois domingos consecu-
tivos.

Fanáticos — Ali perto,'
dois soldados israelenses arma-
dos de fuzis procuram transmitir
segurança aos passageiros que
esperam no ponto. A presença
militar foi muito reforçada em.
Jerusalém, depois que teve inicio
a recente campanha terrorista.
Mas o medo permanece. A pro-
fessora primária Olp Zekief, de
27 anos, que chegou há cinco
anos de Leningrado, lamenta!
tantas mortes. Mas diz que con-
tinaurá a viajar de ônibus. "Não
vou deixar que esses fanáticos
mudem a minha vida."

Nem todos pensam da mes-
ma forma. De acordo com a
cooperativa Eged, que controla
o transporte público em Jerusa-
lém, nos últimos dois dias houve
uma queda de 75% no número
de passageiros de ônibus."Quem 

pode, evita viajar de ôni-
bus", confirma Shmuel Halifa,
diretor da cooperativa. Ele
acrescenta que os motoristas fo-
ram orientados a dobrar a vigi-
lância em relação a passageiros1
suspeitos, mas que isso não bas-
ta. "Os terroristas se disfarçam
de soldados, o que torna quase
impossível detectá-los. O com-
bate ao terror deve ocorrer antes,
que eles cheguem aos nossos
ônibus", explica.

Informação relevante,

no caos do Rio.

MÚSICA CIVILIZADA E INFORMAÇÃO RELEVANTE
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Novo muro é 
polêmico

JERUSALÉM — Entre os proje-
tos anunciados pelo primeiro-mi-
nistro Shimon Peres para o com-
bate ao terrorismo está a criação
de uma zona de segurança que
separe a população israelense dos
palestinos da Faixa de Gaza e da
Cisjordânia. Serão erguidas cer-
cas equipadas com sensores ele-
trònicos e aumentará o controle
sobre o movimento de pessoas en-
tre as duas áreas. A implantação
do projeto deverá levar um ano e
consumirá cerca de USS 100 mi-
Ihòes.

Uma zona de segurança com
dois quilômetros de largura, ao
longa da fronteira com a Cisjor-
dânia. será patrulhada pelo Exér-
cito israelense, a exemplo da que
já existe na fronteira com o Liba-
no. A entrada de cidadãos palesti-
nos na área de segurança exigirá
permissão especial do Exército is-
raelense.

Apesar de 85% dos israelenses

apoiarem a separação das duas
populações, o projeto é polêmico
porque, para muitos políticos da
direita, ele pode acelerar a criação
de um Estado palestino na Cisjor-
dânia e em Gaza. Ontem, o movi-
mento pacifista Paz Agora publi-
cou um anúncio nos jornais con-
clamando o governo a fixar as
fronteiras que separam Israel dos
territórios palestinos. Segundo
Alon Arnon. porta-voz do movi-
mento, a idéia é acelerar a funda-
ção do Estado palestino e a total
separação entre os dois povos. 

"A
nossa trágica experiência provou
que não é possível vivermos jun-
tos. Portanto, vamos tentar viver
lado a lado", diz. Segundo Ar-
non, ao contrário do que afirmam
os partidos de direita, o estatele-
cimento do Estado palestino é a
única forma de combater o terror."E 

preciso pôr fim á dependência
econômica entre as duas entida-
des e estabelecer uma separação
concreta", afirma.

EUA oferecem apoio

FLAV1A SEKLES
Correspondente

WASHINGTON — O presidente
Bill Clinton estendeu ontem a
mão a Israel, condenando o ato
de terror em Tel Aviv e oferencen-
do apoio de Washington a qual-
quer iniciativa do pais para en-
contrar e punir os responsáveis.
Clinton também convocou uma
reunião de emergência de seu ga-
binete.

O secretário de Estado Warren
Chnstopher interrompeu sua via-
eem à America Latina para parti-
cipar da discussão sobre a estraté-
gia americana, que seria traçada
por Anthony Lake, assessor de
Segurança Nacional. Segundo o

secretário de Defesa. Bill Perry,
uma das alternativas seria dar a
Israel maior acesso às informa-
ções americanas sobre grupos ter-
roristas. O Departamento de Es-
tado defenderá um esforço inter-
nacional para convencer outros
paises, inclusive a Siria, a conde-
nar a campanha de terror.

Domingo, no entanto, diplo-
matas israelenses tinham informa-
do o Departamento de Estado
que estavam suspendendo indefi-
nitnamente as negociações de paz
com a Siria. em curso no estado
americanode Maryland. Diplo-
matas, generais e economistas is-
raelenses envolvidos no processo
embarcariam de volta a Israel on-
tem à noite.

Arafat lidera

ato pela paz \
GAZA — O presidente da Au-,

toridade Nacional Palestina.
(ANP), Yasser Arafat, decretou,
estado de emergência nas zonas "

autônomas de Gaza e Cisjordà-
nia e anunciou que cooperará;
com Israel na luta contra os ex-r
tremistas islâmicos. "Não é hora:
de falar, mas de agir". Ele desta-;
cou que os dirigentes das organi-^
zações extremistas "andam li-»
vres" e aproveitam a liberdade-
para desempenhar "atividades;
muito perigosas e que têm raízes,
profundas"."Condeno completamente es-'
tes atos terroristas e cooperarei
mos com Israel nesta luta", afir--
mou Arafat. que não deu deta-
lhes sobre as ações que pretende:
empreender. Arafat disse que os'
extremistas palestinos contam-
com respaldo não apenas em-
Cisjordânia e em Gaza mas tam-
bém no exterior (uma fonte da,
ANP disse que se tratava de uma;
referência à Síria e ao Irã). I

Horas antes do atentado de 
'

ontem. Arafat presidiu uma con-;
centração de mais de 10 mil pes-;
soas no estádio de Yarmuz, na i
cidade de Gaza, em repúdio aos í
atentados dos dois últimos do-1
mingos contra alvos civis israe-
lenses. Ele disse que seu povo
desejava demonstrar ao mundo
inteiro que diz "não à violência e.
sim á paz." Ele afirmou que a
violência do Hamas coloca em"perigo não apenas israelenses e'
palestinos, mas também o sus-
tento de nossas famílias", numa ¦
alusão ao fechamento das fron-
teiras israelenses após os atenta-
dos. Com o fechamento, mais de
100 mil palestinos que traba-
lham em Israel ficam impedidos
de comparecer aos seus empre- ,
gos. com uma perda diária de
USS 1 milhão.

Opinião dos Leitores. Jornal do Brasil, 1o de março, 1996.
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Fraudes ciberneticas

¦ Registros de dividas de 40 empresas de Sao Paulo foram apagados dos computadores da Receita
Joaemar Goncatves — 27/8/86

CRISTIANO ROMERO n 1 •
BRASILIA —A Receita Federal descobriu que Sll4nPf|il#| Ipi

seus computadores em Sao Paulo foram invadi- UUo^fVlJot* 1V/I
dos para fraudar pagamento.de imposto de 40 . ~%r*
empresas. A manobra, descoberta sexta-feira, • /Tiip fir* lTIPPl
deixou preocupado o secretario Everardo Ma-
riel.^'Existe a possibilidade de urn funcionano BRASILIA Esta 

suspense a lei

mou ontem um assessor de Everardo. criou vantagens no pagamento do
Easegunda vez,emmenosdeurnano,queos Mggfr-|If|f • - ¦ Imposto sobre Circulacao de Mer-

computadores da Receita sao tnvadidos por al- ¦»**• cadorias e Serves (ICMS) para
gum funcionano que adultera os registros ofi- lu ''industrias 

que viessem a se instalar
ciais. No primeiro semestre de 95, usando no Rj0 de Janeiro, usando tecnolo-
nome do ator japones Toshiro Mifune, um fun- - gia inovadora.
cionario, posteriormente identificado e punido, I O Supremo Tribunal Federal
alterou dados de comercio exterior. De posse de (STF) concedeu, por unanimidade,
tres senhas falsas, criadas para permitir o acesso liminar na aoao de inconstituciona-
a programas de computador que registrant) os lidade contra esse incentivo. A a^So
pagamentos de imposto, o suspeito, que aparen- foi proposta, ha dois 

'anos, 
pelo

temente agiu sozinho, entrou nas listas do Fisco entao governador de Sao Paulo,
e apagou parte da divida de 40 empresas. Luiz Antonio Fleury Filho. 0 sub-

Os fiscais s6 conseguiram descobrir o crime secretario do Gabinete Civil do

porque o suspeito usou senhas de acesso restrito ^ec> Bosco, disse que o gover-
aos registros da Receita. Por isso, os fiscais nador Marcello Alencar so vai se

pudcramver, em outros registros da Receita. as pronunciar deoois que for comum-

dividas de cada empresa. Ao navegar pelos com- v' ^ 0

putadores, o suspeito deixou tambem rastros por governador paulista protesta-
onde passou, o que facilitou investigagao. va contra a guerra fiscal alimentada

Jimm pelo Rio contra Sao Paulo, argu-
A noticia de que empresas pauhstas consegui- ~ 

g|||. mentando que a lei aprovada pelaram penetrar nos computadores da Receita foi Assembleia Legislativa fluminense
publicada no fim de semana pela revista Veja. -V feria inciso do artigo 155 da Consti-
Inicialmente, a Receita chegou a imaginar que sc •' ' * tuicao, segundo o qual cabe A lei
iratava de alguma pessoa de fora, que teria conse- ^ complementar "regular forma co-
guido a senha para invadir os arquivos. Como V-<- mo, mediante deliberaoao dos esta-
sistema da Receita e fechado, nao poderiam ser dos e do Distrito Federal, iscn<;dcs,
hackers—a denominapao para designar os piratas incentivos e beneficios fiscais serao
que arquivos de computadores, usando concedidos".
acesso permitido por redes de comunicaoao, como Como nao foi aprovada lei com-
a Internet. Os tecnicos concluiram que as empresas plementar especifica depois de
tiveram ajuda de algum funcionano para ftizer 1988, esta em vigor a Lei Comple-
fraude. mentar 24/75, que exige convenios

A lalcatrua foi feita apenas para empresas que entre todos os estados, para que
conseguiram liminares na Justin contra a cobran^a tenham valor as isengoes ou facili-
de determinados impostos. No momento em que | dades na cobranoa do 1CMS. No
registrava as liminares, o suspeito simplesmente i periodo entre a entrada da apao do"quitiiva algumas parcelas de imposto atrasado entao governador Fleury e julga-
dessas empresas. mento do pedido de liminar,

As 40 empresas serao fiscalizadas W"" 1J (j0 na ijtima a Volks-
dias pela Receita. O Fisco quer saber o grau de F . wagen, que instalou fabrica em Re-
participa<;ao dos empresarios na fraudeJOs fiscais |< 

^ ^sende, e

tempo o esquema vinha sendo usado pelas empre- W»~. %#JBP n!w?i*f.
sas piira burlar o pagamento de impostos. Everardo Maciel: os tentdculos da sonegatfo atihgiram ate mesmo a Recetta Federal 2.273/V4. Alem disso, a Assembleia
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¦ Registros de dívidas de 40 empresas de São Paulo foram apagados dos computadores da Receita Federal por técnico
Joaemar Gonçalves — 27/8/86

CRISTIANO ROMERO

| BR ASl LI A — A Receita Federal descobriu q ue
seus computadores em São Paulo foram invadi-
dos para fraudar o pagamento .de imposto de 40
empresas. A manobra, descoberta na sexta-feira,
deixou preocupado o secretário Everardo Ma-
ciei. "Existe a possibilidade de um funcionário
da Receita ser responsável pela fraude", infor-
mou ontem um assessor de Everardo.

É a segunda vez, em menos de um ano, que os
computadores da Receita são invadidos por al-
gum funcionário que adultera os registros ofi-
ciais. No primeiro semestre de 95, usando o
nome do ator japonês Toshiro Mifune, um fun-
cionário, posteriormente identificado e punido,
alterou dados de comércio exterior. De posse de
três senhas falsas, criadas para permitir o acesso
a programas de computador que registram os
pagamentos de imposto, o suspeito, que aparen-
temente agiu sozinho, entrou nas listas do Fisco
e apagou parte da dívida de 40 empresas.

Os fiscais só conseguiram descobrir o crime
porque o suspeito usou senhas de acesso restrito
aos registros da Receita. Por isso, os fiscais
puderam ver, em outros registros da Receita, as
dividas de cada empresa. Ao navegar pelos com-
putadores, o suspeito deixou também rastros por
onde passou, o que facilitou a investigação.

A notícia de que empresas paulistas consegui-
ram penetrar nos computadores da Receita foi
publicada no fim de semana pela revista Veja.
Inicialmente, a Receita chegou a imaginar que se
tratava de alguma pessoa de fora, que teria conse-
guido a senha para invadir os arquivos. Como o
sistema da Receita é fechado, não poderiam ser
hackers—a denominação para designar os piratas
que invadem arquivos de computadores, usando o
acesso permitido por redes de comunicação, como
a Internet. Os técnicos concluíram que as empresas
tiveram ajuda de algum funcionário para fazer a
fraude.

A falcatrua foi feita apenas para empresas que
conseguiram liminares na Justiça contra a cobrança
de determinados impostos. No momento em que
registrava as liminares, o suspeito simplesmente
"quitava" algumas parcelas de imposto atrasado
dessas empresas.

As 40 empresas serão fiscalizadas nos próximos
dias pela Receita. O Fisco quer saber o grau de
participação dos empresários na fraude. Os fiscais
ainda não sabem dizer, por exemplo, há quanto
tempo o esquema vinha sendo usado pelas empre-
sas para burlar o pagamento de impostos.

que 
dá incentivo fiscal

BRASÍLIA — Está suspensa a lei
estadual, de junho de 1994, que
criou vantagens no pagamento do
Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (1CMS) para
indústrias que viessem a se instalar
no Rio de Janeiro, usando tecnolo-
gia inovadora.

O Supremo Tribunal Federal
(STF) concedeu, por unanimidade,
liminar na ação de inconstituciona-
lidade contra esse incentivo. A ação
foi proposta, há dois anos, pelo
então governador de São Paulo,
Luiz Antônio Fleury Filho. O sub-
secretário do Gabinete Civil do
Rio, Lèo Bosco, disse que o gover-
nador Marcello Alencar só vai se
pronunciar depois que for comuni-
cado pelo STF.

O governador paulista protesta-
va contra a guerra fiscal alimentada
pelo Rio contra São Paulo, argu-
mentando que a lei aprovada pela
Assembléia Legislativa fluminense
feria inciso do artigo 155 da Consti-
tuição, segundo o qual cabe à lei
complementar "regular a forma co-
mo, mediante deliberação dos esta-
dos e do Distrito Federal, isenções,
incentivos e benefícios fiscais serão
concedidos".

Como não foi aprovada lei com-
plementar especifica depois de
1988, está em vigor a Lei Comple-
mentar 24/75, que exige convênios
entre todos os estados, para que
tenham valor as isenções ou facili-
dades na cobrança do 1CMS. No
período entre a entrada da ação do
então governador Fleury e o julga-
mento do pedido de liminar, ocorri-
do na última quinta-feira, a Volks-
wagen, que instalou fábrica em Re-
sende, e outras indústrias, devem
ter se beneficiado da Lei Estadual
2.273/94. Além disso, a Assembléia

Legislativa paulista aprovou lei'
idêntica á do Rio de Janeiro.

Como ainda não existe efeitp
vinculante nas decisões do STF, a
lei paulista não está suspensa, sen-
do preciso que o governo fluminen-
se (ou outro governo estadual) en-
tre com ação especifica contra o'
Executivo e o Legislativo de São
Paulo. Não se sabe ainda quando a<
questão será julgada no mérito, n

Reação — O governo do Rio'
já tem uma alternativa para manter
a sua política de incentivos parai
atrair novas empresas. O secretário
de Indústria e Comércio, Ronaldo:-
Cezar Coelho, disse que a saida
será usar os recursos do Fundo es-
tadual de Desenvolvimento Econò-
mico. Ronaldo Cezar Coelho expli-,
cou que as empresas pagarão o
1CMS, como determinou o Super-
mo Tribunal Federal (STF), mas
que o dinheiro será devolvido de-
pois.

O governo de São Paulo entrou
na guerra fiscal para enfrentar os
estados que ele acusava de fazer
guerra fiscal. No dia 14 de feverei-
ro, anunciou seu Programa Esta-
dual de Incentivo ao Desenvolvi-
mento Industrial, que pretende
atrair novos investimentos usan-
doas as mesmas armas dos concor-
rentes. O governo espera que o pro-
jeto seja aprovado até o fim do
ano.

A meta é criar um conselho para
estabelecer as diretrizes para opera-
ção do programa e de um fundo de
recursos para a retomada da ativi-
dade econômica e criação de em-
pregos. O financiamento terá prazo
máximo de 12 anos, com até 10
anos de carência, juros de 5% ao
ano e correção monetária equiva-
lente, no mínimo, a 30% do índice
oficial de inflação.Everardo Maciel: os tentáculos da sonegação atingiram até mesmo a Receita Federal

Suspensa lei estadual
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SenhOfes Acionistas
A estabilidade monetária, como principal obietivo da política eco-
nômica do Governo, impôs a vários setoros pesados sacrifícios
Por outro lado. o sucesso obtido no controle intlacionario repre-
sentou salutar processo de redistribuiçílo de renda, possibilitando
âs camadas mais pobres da população melhoria de qualidade de
vida ha muito ndo vista na economia brasileira
O coniunto de instrumentos utilizados pelo Governo para a obten-
çâo dessa resultado determinou a predominância de juros reais
elevados ao longo de todo o ano de 1995 e excessivos depósitos
compulsórios, impostos atô sobre operações ativas. Os efeitos
dessas praticas repercutem de lorma negativa no papel interme-
diador do sistema financeiro Atôm disso, uma alta carga tributária
fez com que os juros reais praticados pelo sistema fossem consi-
derados, pelas próprias autoridades federais, como inaceitáveis.
O aquecimento de demanda, natural no inicio de processo de
estabilização econômica, foi contido Vivenciamos, entretanto, a
redução da liquidez do sistema, com fortes reflexos sobre o nivel
de inadimplência dos tomadores de empréstimos
Conscientes, as autoridades monetárias, a partir do 2a semestre,
adotaram, de forma gradativa, medidas que resultaram no decHrao
das taxas do |uros Ainda que elevadas, foram melhor suportadas
pelos diversos setores produtivos
Nossa expectativa para o ano de 1996 ô de que essa tenfiWncia
de queda gradual de |uros permaneça e que o sistema füWMMüO
volto a exercer seu papel de intermediação com um maiOf Qftü d»
liberdade
A area comercial externa, apesar da continuidade do dabatesabre
a adequada paridade cambial, evidenciou modesta recuperação
no saldo da balança comercial Houve ganho de competttvidacte
do setor exportador brasileiro, proporcionado, sobretudo, pela
maior eficiência de seus processos industriais e alguma proteção
tarifária em setores especitcos como o automobilística
O saldo recorde de nossas reservas internacionais também mostra
melhoria no que tange a maior participação de iriy*mlmortos
diretos e financiamentos de mais longo prazo no fluxo (Olal de
entrada de capitais externos.
Nao basta a aprovação das comunidades nternacioMi» *'**

população brasileira âs duras medidas impostas ao pais para
melhorar nossas perspectivas de futuro Reconhecemos que a
prioridade do Governo no combate a mtlaçâo. anseio maior da
sociedade brasileira, devera prevalecer Mas. a menos que a
política monetária restritiva possa ser substituída por uma política
fiscal austera, lastreada nas reformas administrativa e tributaria -
em tramitaçôo no Congresso - e na política de aumento de pou*
pança interna, as chances de sucesso continuado do controle
mflacionário sao limitadas.
O aumento da poupança interna pode ser beneficiado pela mu-
dança no regime pravWenciário brasileiro, substitumdo-se o siste-
ma de repartição por um sistema de capitalização
Acreditando nas perspectivas de concretização dessas reformas
estruturais e no papel relevante que os mercados financeiros, de
capitais, segurador e previdenciârio torâo nesse novo ciclo de
desenvolvimento econômico, o Banco Bandeirantes investiu, ao
longo de 1995, objetivando a ampliação de participação nesses
mareados.
Verificamos em economia» que experimentaram processos seme-
trantes ao que a economia brÉSieira enfrenta, a necessidade de
reestruturação do sistema financeiro. Em decorrência, o Bandet-
rantes envidou ações estratégicas que. em uma primeira etapa,
culminaram com o anúncio dü assinatura da carta de intenções,
firmada em novembro d» 1996, visando a conaoüdaçflo de suas
atividades com as do Banoo Banor* S.Â..
Nesse contexto, o Banco Bandeirantea, liderando o seu conjunto
de empresas ligadas, prosseguiu investindo na excelência de
atendimento de seu mercado, na qualidade de processos, em
produtos adequados a em eficientes canais de distribuição. Na
continua busca de aprofundar seu relacionamento com segmentos
específicos de mercado, de pessoas tfsicas e |urtdicas. passamos
a oferecer novos produtos e serviços que discutimos a seguir.
NEGÓCIOS E SERVIÇOS
Em 1995, oferecemos ao mercado o mais avançado serviço t>en-
câno através de micro computadores.'o Bandeirantes Homeban-
kmg. Além das facilidades comunsdesae tipo de serviço, inovamos
com visualizações parciais das' taturas do cartão de crédito Barv

deirantes MasterCard, solicitação de talões de ctioque. pagamentos
do contas, agendamento de operações bancarias dentre outras
Expandimos nossos convênios de recebimentos, de Detxnate. de
pagamentos via Rede-Shope introduzimos na Poupança Bandexan-
tes saques e transferências por carlâo magnético
No último trimestre do ano, concentramos esforços no planeja-
mento e consecução de um novo canal de distribuição, o Banco
Mais, nossa versão de banco virtual, que consiste em avançado
uso de tecnologia bancaria na distribuição e comercialização de
nossos produtosRealizamos nossos negócios por intermédio de uma rede de 120
agências, 334 postos de serviços e de atendimentos bancários,
agências no exterior em New YorV e Grand Cayman, escritonos de
representação em Miarm. Rotherdan e Buenos Aires, além de nossa
subsidiária integral. Banco Bandeirantes Grand Cayman 'nc
Assim, a seguir, apresentamos as principais evoluções de nossos
negócios, pela correção integral
-Operações de Crédito-Apresentaram o saldo de R$649 762 mil,
em 31.12.96, representando um crescimento real de 12.53% em
reÍeçaoà31 1294.Aplicações Interfinanceiras de Liquidez - Evoluíram para RS
t.863.112 mit. em 31.12.95. com índice de crescimento real de
106,10% em retaçflo a 31-12 94

Oepõsitoe Totais - Apresentaram o saldo de R$ 1 283.253 rmi. em
31.1295.Patrimônio Liquido - Cresceu para R$ 250 270 md, no final de
1995, apresentando uma evolução real de 17.39% em retaçâo a
31.12.94• Lucro Liquido - O fuço apurado no exercco. de R$ 50 346 mil.
representou um retomo de 20.12% sofcre o patrimônio liquido
INVESTIMENTOS
Dentro do nosso Plano Diretor de inlormatica. no ano de 1995.
investimos USS 17.0 milhões no aprimoramento de nosso parque
de informática Com esses recursos fot implementada uma segun-
da sala-cofre para segurança de nossos arquivos e rob0ts.deser>-
volvemos uma nova plataforma bancaria e backbone ótico no
edifício sede, atem dos softwares destinados ao Bandeirantes

Homebanking e o ao Banco Mais Também loram direcionados
recursos ao aprimoramento de nossos processos, obiotivando
qualidade e acuracia do controlo de custos do nossos produtos
Nâo menos relevantes, loram os investimentos rxj fortalecimento
de nossa marca e imagem institucional |unto ao publico e nossos
mercados, através de diversos patrocínios esportivos e apoio ao
desenvolvimento cultural e artístico. Em 1995. lançamos campa-
nhas publicitárias com inserções nos principais canais de TV.
rádios, lornais de prestigio, em várias regiões do pais
MERCADO DE CAPITAIS
O capital social do Banco Bandeirantes esta representado por
877 701 872 ações ordinárias e 761 351 423 ações preferenciais,
ambas nominativas, registradas, sem emissão de certificados,
todas sem valor nominal
Neste exercido, loram conferidos aos acionistas dividendos de R$
7.30 por lote de 1 000 ações
A ultima cotação média de 1995, na Bolsa de Valores de Sáo Paulo,
foi de RS 59,50 por lote de 1 000 ações ordinárias nominativas e
de RS 54.99 por lote de 1 000 ações preferenciais nominativas
As ações ON. praticamente, mantiveram o mesmo preço do ano
anterior, e as PN sofreram valorização nominal de 41%. enquanto
verificamos desvalorização do indico Bovespa de 1,26%
Em 4 de dezembro, após o comunicado do tato relevante referente
a assinatura da carta de intenções anteriormente mencionada, as
negociações das ações do Banco foram suspensas, esperando se
para breve a autorização para que voltem a ser negociadas
RECURSOS HUMANOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS
O Banco dispunha, em 31 12 95. de um quadro de 4 988 funcionários
Mo decorrer do exercício de 1995. cientes da importância de
formação de seu quadro e no zelo pela qualidade dos serviços,
foz realizar 368 eventos de treinamento beneficiando 2 091 fun-
cionânos em diversos cursos internos e externos
Para o fundo de seguridade do conglomerado - TREVO INSTITU-
TO BANDEIRANTES DE SEGURIDADE SOCIAL, o Banco contn-
buiu com R$ 3 327 mil no exercício de 1995

GILBERTO DE ANDRADE FARIA
Presidente do Conselho de Administração
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ATIVO w? PASSIVO J

? V SINTÉTICO DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
(EM MILHARES DE REAIS)

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
RELAÇÕES MTERFMANCEIRAS E WTERDEPENOÊNOAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
OUTROS CRÉDITOS
OUTROS VALORES E BENS
PERMANENTE
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO OE USO
DIFERIDO
TOTAL DO ATIVO

1MM 2.376.501
17.MB 12.160

1JS3.m 906.376
396.470 904.520
132.030 160431
649.762 mm
856 658 755.214

45 061 21044
(51 957) (21136)
19.722 21.503

193.289 179443
11.269 4.546

216.532 171.930
97.366 67.075
77.966 69275
43.196 35.530

3.704.174 2.546.431

CMCUUNTE E BOQfVEI. A LONGO PRAZO
DEPÓSITOS
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS
RELAÇÕES MTERFMANCE1RAS E WTERDEPENOÉNOAS
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS
OSMCUÇÕES POR REPASSES DO PAfe E DO EXTERIOR
OUTRAS OBRIGAÇÕES . .
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital
Reservas de Cactal
Reservas de Lucros
TOTAL DO PASSIVO

31.12.96 31.12.94 1995 1994
3.453.544 2.335.102 fKgQTAS DA INTERMEOIAQAO FINANCEIRA 880.182 695.820
1.283.253 1.385281 OESPESAS OA INTERMEDIACAO FINANCEIRA (570.656) (375.828)
1.771.948 512380 RESULTADO BHUTO DA INTERMEDUQAO FINANCEIRA 309.526 319.992

60.076 99JJ28 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS (207.816) (218258)
35.793 26.622 RESULTADO OPERACIONAL 101.710 101.734

11&S88 119.584 RESULTADO NAO OPERACIONAL (1-905) (1.441)
18 RESULTADO ANTES DA TRIBUTAQAO SOBRE O LUCRO

186.588 191.989 E PARTICIPATES 99 805 100293

36,, 132 IMPOSTO OE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL (44.150) (46.586)

250270 213.197 PARTICIPATES NO LUCRO (5.309) (271)
115 767 76 997 LUCRO UOLIIOO 50.346 53.436

18 046 19 362  
116 457 116 838 NUMERO DE AQ6ES: 1.639 053 295 1 663 706 664

3.704.174 2 548.431 LUCRO LIOUIDO POR LOTE DE VOOOAtJOES (EmRSV 30 72 32.12

GILBERTO DE ANDRADE FARIA • Diretor Presidente
GERALDO MACHADO - Diretor Gerai

CHARLES ALEXANDER FORBES - Diretor Superintendente
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CELSO PINTO

Pela volta do risco
T T m golpe de RS 5 bilhões, como o do Banco Nacional, é
vj espetacular o suficiente para atrair as discussões sobre as

culpas de quem fez, quem sabia e não fez nada e quem deveria
saber e não soube.

Tudo isso é importante, mas não deve eliminar outra discussão
igualmente relevante para o futuro. Será que o modelo de inter-
venção no Banco Nacional é o mais adequado?

Afinal, nem mesmo os mais otimistas no mercado financeiro
apostam um CDB (Certificado de Depósito Bancário) em que
desaparecem o risco de quebras.

Na verdade, a revelação do tamanho e da mecânica da fraude
no Banco Nacional reavivou a cautela dos bancos. Um banco de
pequeno porte, por exemplo, decidiu suspender suas operações e
reforçar o caixa, preparando-se para turbulências á frente.

Se aumentar a seletividade, a liquidez de alguns bancos vai
sofrer. Ninguém que leia atentamente os recentes balanços de
bancos acha que os problemas, ou mesmo a maquiagem, acabaram
depois dos casos Econômico e Nacional; é relevante discutir a
forma de intervenção no Nacional porque, mais do que uma
solução específica, ela foi feita para ser entendida pelo mercado
como um paradigma.

A mensagem central, clara como o dia, é a seguinte: quem tiver
dinheiro em banco grande pode ficar tranqüilo que o governo
garantirá.

No caso do Econômico, esta mensagem não era evidente. Ao
intervir no banco e fechar seus guichês em agosto do ano passado,
o governo criou uma dúvida entre depositantes e investidores
sobre o futuro do seu dinheiro — dúvida que só acabará quando e
se o Econômico for vendido.

Essa dúvida aumentou o nervosismo no mercado e levou o
Banco Central a encontrar uma fórmula diferente no caso do
Banco Nacional. Criou o Proer — uma linha de crédito para
ajudar o processo — ampliou os poderes do Banco Central (BC)
para obrigar os controladores de bancos em dificuldades a cede-
rem o controle e encontrou um comprador para boa parte do
Nacional. A principal vantagem desse modelo, segundo o BC, é
que deu tranqüilidade aos depositantes e aplicadores, já que o
dinheiro foi integralmente garantido e o acesso a ele jamais foi
interrompido.

Para um mercado nervoso com a possibilidade de outras que-
bras e povoado de boatos, esta teria sido a meneira de evitar o
chamado risco sistêmico, ou seja, o risco de haver uma seqüência
de quebras com um custo muito alto para a economia.

Até aí, tudo bem. A questão é discutir os custos deste modelo, e
saber se não há uma alternativa mais barata para contornar o tal
risco sistêmico.

Existem pelo menos dois custos embutidos na forma como o
Banco Nacional foi socorrido. Um é o de abrir uma comporta de
dinheiro, via Proer, que é, por definição, ilimitada. O BC aceita
assumir a parte podre do banco e qualquer diferença entre os
ativos e os passivos. Se todos os ativos fortem podres ou falsos,
paciência.

O outro custo é eliminar o risco no mercado financeiro. O
depositante pequeno ou médio no Econômico e no Nacional podia
desconhecer inteiramente a situação real dos bancos.

O grande investidor e os outros bancos que forneciam dinheiro
a ele no interbancário, contudo, sabiam ou deveriam saber.

Colocavam seu dinheiro, mesmo assim, por uma razão: como
bancos quase falidos, o Econômico e o Nacional aceitavam pagar
juros muito mais altos do que os outros.

O mesmo vale para os investidores externos que compraram
eurobônus ou certificados de depósito destes bancos. Embolsaram
muito acima da média, sabendo que. com isso, assumiam um
risco.

Se o BC sinaliza que este risco, na prática, não existe, não está
só criando uma ineficiência no mercado. Está premiando a delin-
qüência e ajudando a prepetuá-la.

Será que para evitar o risco sistêmico o BC tem de reembolsar
até o último centavo de todo mundo? Em vários países desenvolvi-
dos, o seguro de depósito até um valor razoável desempenha esse
papel. Quando alguém coloca seu dinheiro num banco sabe exata-
mente quanto envolve o risco de perda. Investidores mais sofistica-
dos usam seu julgamento para decidir até onde estão dispostos a
trocar segurança por rentabilidade.

O banco incompetente ou desonesto, por sua vez, diminuiu suas
chances de sobrevida tomando dinheiro alheio.

Junto ao Proer, surgiu um seguro-depósito até RS 20 mil. É o
suficiente, segundo o ministro da Fazenda, Pedro Malan. para
cobrir mais de 90% dos depósitos bancários no pais.

Não seria o suficiente para evitar uma corrida que trouxesse um
risco sistêmico''!
A coluna de Celso Pinto ê publicada às terças, quintas e sextas-feiras
e aos domingos, simultaneamente com a Folha de S. Paulo.

Artistas 
ganham 

ação

e sacam do Econômico

Um grupo de artistas, advogados
por Luiz Roberto Nascimento Sil-
va, conseguiu retirar integralmente
o dinheiro preso no Banco Econò-
mico. A sentença favorável do juiz
Wanderlei de Andrade Monteiro,
da 1T Vara Federal, abre um pre-
cedente para que todos os corren-
tistas que tenham dinheiro retido

j no Banco Econômico possam piei-
j tear na justiça a liberação de suas
j contas. O juiz alegou inconstitucio-

nalidade no bloqueio das contas:
j 

"...o estabelecimento bancário é
» mero depositário do dinheiro do
| correntista. não perdendo este a ti-
; tularidade do seu saldo credor..."
í escreve em sua sentença. Ele ainda
| acrescenta que: 

"ninguém será pri-
j vado da liberdade ÕU DE SEUS

BENS sem o devido processo legal
(art 5o, IV da Constituição.

Mas as coisas não foram fáceis
para o grupo de artistas — do qual
fazem parte Mariéta Severo. José
Mayer. Luís Fernando Veríssimo.
Eva Wilma. Andréa Beltrão e Isol-
da Crespi — que. em outubro, re-

| solveràm entrar na justiça contra o
; que eles consideraram uni abuso de
' poder do Banco Central: a impossi-
j bilidade de sacar o dinheiro preso
£ no Econômico Eles procuraram o

)

advogado Luiz Roberto Nascimen-
to Silva que decidiu dividir os artis-
ias em seis grupos diferentes.

Até agora, apenas este grupo
conseguiu uma sentença favorável.
Já de posse do dinheiro preso no
Econômico, o ator José Mayer ain-
da se mostrava preocupado: 

"o 
que

me intriga na justiça brasileira é a
falta de critérios", afirmou. A atriz
Eva Wilma espera que a vitória dos
artistas beneficie os outros corren-
tistas do Econômico. "Essa será
nossa vitória maior", declarou.
Apesar de a vitória ter sido apenas
em primeira istáncia. Nascimento
Silva não cré em reversão da seten-
ça. "Não acredito que a justiça pos-
sa obrigar as pessoas a devolver o
que é delas", disse.

I I Com base na declaração do pre-
sidente do Banco Central, Gustavo
Loyola. de que o presidente da Repó-
blica "tomou ciência em outubro de
95, das fraudes (sic) praticadas petos
dirigentes do Banco Nacional", o de-
putado han Valente (PT-SP), apre-
sentou, ontem, ao Supremo Tribuna^
Federal, notkia-crime, pedindo en-
quadramento de Fernando Henrique
no crime de prevaricação.

O que o Congresso vai querer saber de

O presidente Fernando Henrique Cardoso sabia da fraude no
Banco Nacional? Quando soube? O que lhe foi revelado?

Quanto vai custar para a União a fusão do Nacional com o
Unibanco?

Quanto o governo já gastou e quanto espera dispender com o
Programa de Estimulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do
Sistema Financeiro Nacional (Proer)?

Por que o governo alega não ter recursos para a área social,
mas de acordo com os parlamentares vai gastar RS 25 bilhões
com os bancos?

Por que o ex-presidente do Banco Nacional, Marcos Magalhães
Pinto, e seu principal executivo, Clarimundo SanfAnna, nào
foram punidos pelo Banco Central em outubro passado, quando
confessaram maquiagem no balanço da instituição?

Quantos são e quais os nomes dos envolvidos na fraude?
Quantas instituições financeiras cometem a mesma fraude

praticada pelo Banco Nacional?
Qual o montante das irregularidades no banco?
Há outras irregularidades no Nacional, além dos empréstimos

fictícios já denunciados?
A liquidação do Nacional não teria sido solução mais barata?
Para que serviu o recadastramento de clientes feito pelos

bancos em 1995, se as contas fantasmas continuaram existindo?

que terminar às I4h, quando começa
a sessão ordinária da casa.

Mas poucos senadores acreditam
que Loyola se sairá bem. Ontem,
Suassuna terminou seu discurso no
plenário, dizendo: "Espero 

que Lo-
yola amanhã (hoje) esclareça tudo".
Foi interrompido na hora pelo sena-
dor Antônio Carlos Magalhães
(PFL-BA): "O impossível não pode
acontecer". Pouco depois, foi a vez
do senador Pedro Simon (PMDB-
RS): "O maior esforço é fazer o Lo-
yola se expressar corretamente, além
disso, dificilmente ele trará alguma
coisa de novo".

Outros parlamentares já responsa-
bilizam Loyola pelas falhas na fiscali-
zação do BC. "Loyola 

pegou a frau-
de como herança, mas parte da res-
ponsabilidade é dele, porque teria
que ter corrigido", disse Beni Veras
(PSDB-CE). Para o deputado Milton
Temer (PT-RJ), Loyola não terá mui-
tas alternativas: "Ele só vai compro-
var o que é evidente, que aceitou
maquiagem dos balanços. E, para
evitar que ele caia em contradições,
os líderes foram levar a sabatina. Eles
nào levam fé no Loyola".

Na 
ponta 

da língua

¦ Loyola tenta se

preparar para
responder a tudo

T*fr RASÍLIA — O presiden-
l3 te do Banco Central.
Gustavo Loyola. passou o dia
de ontem se preparando para
seu depoimento hoje no Sena-
do Federal, em que deverá res-
ponder às dúvidas dos parla-
mentares sobre o programa de
ajuda aos bancos (Proer) e so-
bre a fiscalização do BC no
sistema financeiro. Antes de se
reunir à noite com os reprcsen-
tantes das comissões de parla-
mentares que vão fazer a vi ha-
tina. Loyola também recebeu o
líder do PSDB na Câmara, de-
putado José Anibal.

A assessoria do presidente
informou que a orientação de

Loyola e dos diretores de Poli-i
tica Monetária, Alkimar Mou-j
ra. e de Normas e Fiscalização. |
Cláudio Maueh, é não deixar'
perguntas sem respostas. Pára»
isso. a diretoria deve levar to-l
dos os documentos e números,
relacionados à situação atual'
dos bancos.

O diretor de assuntos inter- <
nacionais do Banco Central,
Gustavo Franco, nào vai aoj
debate porque está no Japão!
para o lançamento dos Satmi-!
rai bonds, títulos do govertio'
brasileiro no valor de USS _VM);
milhões. O diretor de Política i
Econômica, Francisco Lopl-s,!
apesar de nào ter sido con\jo-1
cado pelo Congresso, vai assis- i
tir ao depoimento, marcado j
para às lOh. no plenário (lo;
Senado. 1 1¦ *

u

SILVIA MUGNATTO
BRASÍLIA — O recadastramento

de contas correntes e de poupança
feito entre novembro de 1993 e de-
zembro de 1994 foi mal-sucedido na
busca de contas fantasmas ou forja-
das. A conclusão é dos próprios téc-
nicos do Banco Central (BC), que até
hoje não terminaram o levantamento
sobre o total de contas «cadastradas.
A maior prova da inutilidade da ini-
ciativa está na imensa quantidade de
contas fantamas que a diretoria do
Banco Nacional usou para encobrir o
buraco no banco."Ainda estamos na metade do cami-
nho", disse o chefe do Departamento
de Estudos Especiais e Acompanha-
mento do Sistema Financeiro
(Deasf). Ronaldo Paiva. Ele diz que
os bancos enviaram os dados que
quiseram para o BC. O técnico afir-
mou que as resoluções do Conselho

Monetário Nacional — que regula-
mentaram o recadastramento —
proibiam apenas a movimentação de
contas nào «cadastradas. Ou seja, as
contas fantasmas criadas antes do re-
cadastramento poderiam ser tnanti-
das e simplesmente escondidas do
BC. "Depois do recadastramento. os
bancos nào tinham a obrigação de
informar o BC sobre o encerramento
de contas", contou Paiva.

Esse poderia ser o caso do Banco
Nacional que. de acordo com técni-
cos do próprio BC, mantinha contas
fantasmas desde 1986. Mas. de acor-
do com Paiva, o BC pode responsabi-
lizar o banco que. tendo contas fan-
tasmas. continuou a mantê-las após o
recadastramento.

Impotência — "Não temos
condições, por este levantamento, de
saber se a conta que nào foi recadas-

trada era uma conta fantasma ou
diferenciar contas fantasmas de con-
tas fraudulentas", disse Paiva. Ele
afirmou ainda que, nesse caso, a Poli-
cia Federal é que teria mais compe-
tência para averiguar as fraudes. "Se
um marginal tem CPF e carteira de
identidade falsos e abre uma conta, o
BC nào tem como apurar isto", reve-
lou. O mesmo se aplicaria, segundo
ele. a um esquema do próprio banco
que escondesse contas fantasmas com
contabilidade paralela. Esse. de acor-
do com a diretoria do BC. era o
esquema do Nacional.

Para o BC. a responsabilidade so-
bre a manutenção de contas fantas-
mas só veio com a resolução do reca-
dastramento que criou a figura do
"diretor responsável" pela abertura
de contas em cada banco. "A partir
da resolução, se uma auditoria inter-

na verifica a existência desse tipo Üe
conta em um banco, o diretor respotf-
savel poderá sofrer processo ádminjs-
trativo pelo BC ou até ser impediflo
de trabalhar no mercado novurneji-
te", disse. I

A Federação Brasileira das Assv
ciações de Bancos (Febraban) infqr-
mou que existem 44 milhões de coii-
tas bancárias no Brasil e que somertte
65% delas foram rccadastradns. £>stécnicos do Banco Central dizem que
os números são "chutes" 

por ca>*a
da conferência caso-a-caso que efàá
acontecendo agora. "Os baneos'maíi-
daram muitos dados divergentes*',
explicou Paiva. Segundo ele. algups
bancos incluíram as famosas contas<
CC5 — para remessa de dinheiro jle
residentes no exterior — no rol das
contas correntes comuns. A Polida
Federal está apurando esses casos, j

¦' ••• j

O espanto dos 

'fantasmas' 

do Nacional

O comerciante Luiz Carlos
Duarte ficou surpreso, ontem, ao
constatar que sua empresa faz parte
da lista de clientes fantasmas do
Banco Nacional. É que desde 1988
só entra em banco para depositar
os cheques de clientes. Há 23 anos
proprietário da Ótica Cine Foto
Sissi. no Catete. nem conseguia
lembrar a época em que fez um
empréstimo no Nacional para capi-
tal de giro. Duarte acredita que
tenha sido por volta de 1985, no
valor atualizado de RS 5 mil. "Fiz o
empréstimo e renovava a cada 90
dias com juros altissimos". Além
dissa fez outros empréstimos na
ocasião no Unibanco e no Itaú já
que a empresa passava por dificul-
dades financeiras.

Em 1987. a ótica entrou em con-
cordata, que acabou em 1989. O
comerciante conta que em 1988
conseguiu renegociar suas dividas
com os bancos, inclusive com o
Nacional, que aceitou o acordo."Na época, vendi telefone, carros,
jóias, tudo o cjue tinha para quitar
a minha divida, que acabou cbe-
gando à estratosfera, por causa dos
encargos financeiros", afirmou
Duarte. Ele nunca mais movimen-
lou sua conta no Nacional, mas
ainda recebe os extratos em dia.

A Alenge Construtora e Partici-
pações também consta do disquete
do Banco Nacional como cliente

fantasma. A empresa funciona em
uma casa na Tijuca e o diretor-ad-
ministrativo Elton Carlos Boecfaat
informou desconhecer o assunto
pois só começou a trabalhar lá em
1988. Mas o tesoureiro Jorge Luiz
Barbosa lembra que a construtora
chegou a pedir um empréstimo no
Nacional em 1986. mas totalmente
quitado. 

"A época era de crise para
as empresas e pegamos o emprésti-
mo. mas não somos mais clientes
do Nacional", garante o tesourei-
ro.

Quatro empresas de Brasília
com capital social menor que um
centavo aparecem na contabilidade
do Banco Nacional como beneficiá-
rios de empréstimos milionários. A
documentação das empresas na
Junta Comercial do Distrito Fede-
ral é mais uma prova de que os
empréstimos fazem parte de uma
fraude para mascarar o balanço do
banco. Além da falta de capital, as
empresas não funcionam nos ende-
reços registrados na Junta Comer-
ciai e nenhum dos seus supostos
proprietários tem telefone registra-
do em Brasília. Juntos, a Mercearia
Tem-Tem. a peixaria PP Carvalho
Filho, a Janice Comércio e repre-
sentaçâo de Vidros Ltda. e a Gibra
Indústria e Comércio de Móveis
teriam recebido empréstimos de RS
34 milhões Dono ií- ótica. Luiz Carlos é um dos clientes fantasmas do Sacional

Loyola

¦ Senadores duvidam

terá sua 
prova 

de fogo

Dcioosta Artt „B

que depoimento de

hoje evite uma CPI
BRASÍLIA — A criação de uma

Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) sobre o sistema financeiro só
depende do desempenho do presiden-
te do Banco Central, Gustavo Loyo-
Ia, cm seu depoimento sobre as frau-
des no Banco Nacional, hoje. no Se-
nado. "Se Loyola tirar todas as dúvi-
das. ótimo, se não. a CPI ganha
força", resume o presidente da Co-
missão Mista que analisa o Programa
de Estímulo á Reestruturação ao
Fortalecimento do Sistema Financei-
ro (Proer), senador Ney Suassuna
(PMDB-PB). A CPI é temida pelo
governo; na avaliação do presidente
Fernando Henrique Cardoso, ela per-
turbaria a economia e paralisaria a
votação das reformas constitucionais
no Congresso.

Loyola encontrá um ambiente
hostil no Senado. Os senadores estão
irritados com as declarações de Lo-
yola de que o presidente sabia das
fraudes do Nacional desde outubro."Nunca vi um subordinado entregar
o chefe. Se fosse eu, não tinha como
continuar trabalhando com ele",
completa Suassuna.

A preocupação dos governistas
com o desempenho do presidente do
BC — que tem dificuldades de comu-
nicação — provocou uma reunião
dos líderes com Loyola c o ministro
da Fazenda, Pedro Malan, ontem à
noite, para preparar o depoimento."Os líderes devem levantar os pontos
mais importantes a serem esclareci-
dos no depoimento", justificou o li-
der do governo no Congresso, depu-
tado Germano Rigotto (PMDB-RS).
A reunião, no entanto, não agradou
outros parlamentares. 

"Isso aqui não
é escola de samba para ter ensaio",
reagiu o senador Epitácio Cafeteira
(PPB-MA).

Para evitar que Loyola fale por
muito tempo, com risco de deixar
escapar versões contraditórias, o go-
verno optou por transferir o depoi-
mento para o plenário do Senado. Se
fosse feito nas comissões, como sem-
pre ocorre, não teria um limite de
horário para terminar. No plenário, o
depoimento, que começa ás lOh, terá

Recadastramento de conta foi inútil

in



Adriana Loretle— 27/11/94
Foi grande a repercussao do ca- desse tipo. saber e seu depoimento e muito

demo especial publicado pelo economista Jose interessante, mas tenho interpreta-
JORNAL DO BRASIL no domin- > Marcio Camar- goes diferentes. Concordo com as
go com depoimentos do ex-minis- , go, da Pontifi- criticas que fez ao Delfim, mas
tro Mario Henrique Simonsen so- , cia Universida- acho que ele nao fez a sua autocriti-
bre a historia economica desde os -.;-»«¥»L" de Catolica do ca. Culpou 0 Delfim pela indexacao
anos 60. "Simonsen sempre foi ^ j Rio de Janeiro salarial, mas nao assumiu que foi
muito discreto, avesso a memorias. ^ (P U C - R i 0), ele quem inventou a indexaoao fi-
O caderno e nao so uma homena- ,. jL* ; tambem prestou nanceira e essa ciranda que esta ai,
gem a uma das pessoas mais bri- 1 sua homenagem ao elevar os juros para atrair capi-
Ihantes^do Brasil, como uma opor- ao ex-ministro: tal estrangeiro", criticou.

aTSfcta Stkod Wanderley 
JMSwonomistas ^tro'meni"

O mais entusiasmado com 0 ca- 1 tes que 0 pais ia 
"os_clue esl^° **' (? equipe economi-

derno foi 0 economista Daniel f teve e vivenciou JJ tSra dSvTSjiS
de recursos Opportunity, discipulo ca^fondmica {*ra 

fech£[o^alan?ode pagamen-
e grande admirador de Simonsen, Wander ley GuilhermeTexperienc^^omp^tuhaaas do pais como ' toi 0 Dr. Mano, que disparou 0
ministro nos governos Geisel e Fi- poucaspes- ove™g"t •

gueiredo. 
"Simonsen e 0 economis- Sena dificil encontrar alguem que soas". Apesar de nao concordar Para Conceigao, Simonsen del¬

ta mais influente do seculo e sera, pudesse descrever de forma tao cla- plenamente com a visao do econo- *ou 0 governo por saber que a
possivelmente, tambem o mais in- ra a historia das ultimas decadas", mista, Camargo evitou criticas. situagao ia estourar, com a eleva-
fluente ainda no proximo seculo, ressaltou. Isso nao ocorreu, entretanto, ?ao dos juros nos Estados Unidos
pois e dificil surgir uma inteligencia 0 ex-ministro do Planejamento com a economista Maria da Con- rDara ->0% ao anoV "Fie estiva na
assim tao excepcional", afirmou Joao Paulo dos Reis Velloso consi- cei9ao Tavares, deputada federal ' p . M ,
Dantas, confessando ter aguardado derou "brilhante a manifesta?ao de pelo Partido dos Trabalhadores reunia0 

do Fund° "e .r'c)In*
ansiosamente 0 jornal de domingo Simonsen, nao apenas sobre 0 pe- (PT-RJ), que tambem elogiou 0 ca- ternacional 9uando 0 Paul Volc"
quando soube na vespera sobre n°do Geisel, no qual trabalhamos derno, mas nao poupou 0 profes- 'cer (Presidente do BC americano)
caderno especial. "Ele e um genio, juntos, mas em todo 0 periodo". sor, expondo sua discordancia em anunciou que elevaria os juros.
tem uma memoria primorosa, uma ^ara Velloso, ninguem estaria mais termos de politica economica. "Si- Por isso saiu e deixou 0 coice paracapacidadederaciociniofantastica. preparado para fazer um balango monsen e uma pessoa de not6rio 0 Delfim".

Exporta?6es clwgam Industria d«
a US* 3,4 bilhdes SP fecha mais ; KggKJf" ' #
As cxportacoes brasileiras, em feverciro. 4.935 VaQM arUWDlACAO EPOE-ESOOCADE
atingiram USS 3.4 bilhdes, c devem permitir 0 nivel de cmprego na ff £U^ic3!8!fikao pais cquilibrar as contas externas, com industria paulista foi mSmSBKBUBmBmmSmBmmr ¦ . .
possibilidade de pequeno superavit, informou negativo em 0,23% na DiregSo Geral: Prof9 MARIO HENRIQUE SIMONSEN e
0 secretario de Comercio Exterior do terceira semana de fevereiro Prof* CARLOS IVAN SIMONSEN LEAL
ministerio da Industria. do Comercio e do em relagao a semana CoordenafSo Geral: Prof® Moyies Glat
Turismo, Mauricio Cortes. As exportagocs anterior, significando menos CoordenagSoT6cnica: Prof8 Sergio Leal Caldas
ficaram 15,9% acima dos US$ 2,95 bilhdes dc 4.935 vagas. Com isso, a taxa
fevereiro de 1995, se comparado 0 volume acumulada no mes chega |g 11
global. Nem todos os niimeros sao positivos: -0,54%, elevando para
no exportado, houve uma queda de 0 numero de postos de
1,5% em relagao a janeiro. uma indicacao de trabalho eliminados No an0 M lIKgn iftl
que 0 aumento das exportagoes se deve mais .,
aos prcgos alcangados pelas mercadorias e cm 12 meses. as
brasileiras no exterior do que pela conquista acumuladas sao -1,87% Mm 1 *1
de mercados. Em comparagao com Janeiro de -9.93%, corrcspondendo a
19%, 0 crcscimcnto das medias diirias 40.230 c 233.291 vagas IJ JH 3 k'l I y N
embarcadas sobc para 14%. menos, rcspectivamcntc.
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Wanderley Guilherme: experiências comparti

ra a história das últimas décadas",
ressaltou.

O ex-ministro do Planejamento
João Paulo dos Reis Velloso consi-
derou "brilhante a manifestação de
Simonsen, não apenas sobre o pe-
riodo Geisel, no qual trabalhamos
juntos, mas em todo o período".
Para Velloso, ninguém estaria mais
preparado para fazer um balanço

ProF MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN e
Prof* CARLOS IVAN SIMONSEN LEAL
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INFORME ECONÔMICO

GUILHERME BARROS

Atraso na 
privatização

custa US$ 70 bilhões
e o governo não acelerar as reformas, principalmente a priva-

5 tizaçâo, o país poderá voltar a conviver com a incômoda
presença da inflação. Não a taxas explosivas do passado, mas com
Índices bem distantes de paises do Primeiro Mundo. A previsão é
do economista Paulo Guedes, diretor do Banco Pactuai, que

N? .v^cbegou ontem de uma viagem de uma semana aos Estados Unidos.
^ Ele transmitiu essas preocupações a investidores em cidades como
§| Miami, Boston e Nova Iorque.

- A maior crítica de Guedes foi em relação à demora da privatiza-
çâo. O economista, ligado ao PFL, lembra que, há um ano, alertou
para o custo da demora do governo em prívatizar suas empresas.
Chamou a isso de custo Setjão, referindo-se à posição defendida

A jjelo ministro das Comunicações, Sérgio Motta, contrária à venda
«das estatais.

Suas contas, hoje, mostram que esse custo foi de US$ 70
bilhões. A participação do governo, há um ano atrás, na Petrobrás,

4 Eletrobrás, Telebrás e Vale do Rio Doce era de US$ 40 bilhões, ao
passo que a dívida interna somava USS 47 bilhões. Hoje, a' 
participação do governo nessas quatro empresas representa USS
30 bilhões, enquanto a dívida interna soma USS 107 bilhões. Ou

> seja, a dívida interna mais do que dobrou, enquanto as ações do
governo encolheram de preço.

O tiroteio de Paulo Guedes não pára aí. "Acabou a lua-de-mel
do Plano Real", diz. Considera que a política fiscal está expansio-
nista e não vê muitas chances de se exercer um controle maior num
ano eleitoral. A política monetária, a seu ver, também está dando
sinais de exaustão, depois de toda a crise bancária que provocou"com o aperto na emissão da moeda e com a alta dos juros. Ao'"mesmo tempo, o economista observa que a âncora cambial já está
deslizando para a prática da política de minidesvalorizações. "Ê a

' Volta da indexação", diz.
Por todas essas razões, Paulo Guedes acha que o governo tem,

agora, que fazer sua opção. Ou decide crescer a taxas vertiginosas
de 8% ao ano com inflação de país de Primeiro Mundo ou se
expande a 4% ao ano, com uma inflação de 20% a 30% anuais."Mas 

para fazer a primeira opção, o governo tem que acelerar às
reformas", afirma.

Sul America 2.830 10,6
BradMOO 1.970 14,0
Itau 940 6,7
Bamarindus 902 6,4
Porto Saguroj 920 M
Paulista 450 3,2
Nactonal 435 3,1

*Em R$ mHhfies
M-

n Os balanços das seguradoras, que acabam de ser publicados,
~indicam que o mercado faturou R$ 14 bilhões no ano passado, o
Ique representa um crescimento real de 15%. O ranking oficial
será divulgado pela Fenaseg nos próximos dias. A Bamerindus

. .Seguros recuperou a quarta posição perdida em 1994 para a
m/Porto Seguro. Já a Nacional perdeu o sexto lugar para a
"Paulista Seguros.

Sucessão
Por quatro dias, o presiden-

te da Bradesco Seguros, Arari-" 
no Sallun de Oliveira, vai con-

y^tlnuar no cargo por mais um
, ano. Ararino completa 65 anos
y ,na sexta-feira, dia 8, idade de-
;,, jerminada pelo estatuto da se-

<4>. guradora para seus executivos
—se aposentarem. Só que a as-
„sembléia do conselho foi reali-

?ada ontem, dando tempo,
portanto, para ele ser reeleito

i npor mais um ano.
. j . A sucessão na Bradesco Se-

guros deverá ocorrer — caso'não haja nenhuma mudança
nos estatutos — dentro de um
ano. Ararino já está inclusive
preparando seu sucessor. Tra-

-ía-se de Eduardo Vianna. um
vdos vice-presidentes da compa-

nhia. A idéia è que Ararino, no
ano que vem, assuma a presi-
dència do Conselho de Admi-
nistraçào.

Sem IOF
A CSN conseguiu liminar

rna 2a Vara da Justiça Federal
do Rio suspendendo a cobran-
Ça de IOF, de 3%, sobre um
financiamento de mais de RS
100 milhões concedido pelo-BNDES. A empresa alega que

r contratou o financiamento em

22 de dezembro e, no dia 26, o
governo publicou o decreto
1.764, reduzindo a alíquota pa-
ra zero a partir de Io de janeiro
de 1996. A juíza Márcia Hele-
na Ribeiro Pereira Nunes en-
tendeu que, como os recursos,
que são os fatos geradores do
tributo, só foram repassados à
CSN após o dia Io de janeiro, a
alíquota é zero e não 3%.

Gigante

Estão na reta fmal as nego-
ciações para a criação de uma
superempresa de siderurgia.
Belgo-Mineira, Açominas e Si-
derúrgica Mendes Júnior de-
vem se unir em uma única em-
presa. O Conselho de Adminis-
tração da Belgo já aprovou a
proposta e a Açominas está
examinando. A Siderúrgica
Mendes Júnior não é entrave,
pois está arrendada justamente
para a Belgo. A nova empresa
promete brigar de igual para
igual com o grupo Gerdau.

Última forma
As mulheres recebem entre

40% e 50% a menos que os
homens, segundo a economis-
ta Lena Lavinas, do Ipea. e
não 0,6%.

PELO MERCADO

O diretor financeiro da Petros —
?,:fundo de pensão dos funcionários""da 

Petrobrás —. Gerson Braune. foi
fe único diretor mantido no recente

i iroca-troca nos postos de comando
^da fundação. Gerson ficou, mas

_om menos poderes que antes. O
povo presidente. Francisco Gon/a-

»ga. transferiu a área de aplicação da
T ^Biretoria financeira diretamente pa-

Ta sua alçada.
— «s* Uma das maiores fabricantes de
p- (-«rfktrodomésticas do pais anuncia,

breve, sua entrada em outro
^mercado, a linha branca. A concor-

rência >ai ficar ainda mais acirrada.
«Bom para o consumidor.

Na Sul América, a crônica da* sucessão anunciada também não é

para agora. Seu presidente. Rony
Lyrio. de 62 anos. deverá ser ree-
leito por mais um mandato.

A Lojas Americanas já havia co-
munkado à EMl-Odeoa que faria
uma devolução de 40 mil CDs dos
Mamonas Assassinas. Depois da
tragédia com o grupo musical, can-
celoa a devolução. Em apenas doas
horas, a loja do Shopping Rio Sul
vendeu 400 CDs. Pelo ritmo das
vendas, o estoque não passa de hoje,
diz um representante da Lojas
Americanas.

O grupo Mamonas significou o
fim do Brasil do baixo-astral. Es-
se cometa mostrou que o pais po-
de sorrir.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA - CAESB
AVISO DE LICITAÇÃO

A Companhia do Agua e Esgotos de Brasília — CAESB toma público que no auditório
da CAESB, no sexto andar do Edifício Sede da CAESB. situado no Setor Comercial
Sul. Quadra 04. Bloco "A". n° 67/97. em Brasília — Distrito Federal, Brasil. CEP
70300-904, o Presidente da Comissão de Licitação receberá os documentos de
habilitação e proposta de preços referentes às Concorrências Internacionais n°s 003.
004,005 e 006/96 — CAESB, como segue:
Concorrência Internacional n° Cl-003/96 às 09:00 horas, do dia 24 de abril de
1996, para execução das obras da Estação de Tratamento de Esgotos da Cidade doParanoá — RA VII:
Concorrência Internacional n° CI-004/9®. às 09 00 horas, do dia 25 de abril de1996, para execução das obras de remanejamento dos Interceptores de Esgotos
Sanitários da SQS 414/614 e 101/201. Travessias do Eixo Central (Eixão) na Asa Sule recuperação do Interceptor da Asa Norte — UnB; execução das obras dosInterceptores de Esgostos Sanitários para o Setor de Regimento Cavalaria e Guarda
(SRCG), Setor Militar Urbano (SMU);Concorrência Internacional n° CI-006/96. às 09:00 horas, do dia 26 de abril de1996, para execução de Redes Coletoras de Esgotos Sanitários no Setor de Indústriae Abastecimento (SIA) — Complementaçáo. Setor Lúcio Costa — Complementaçáo.Vila Tecnológica QE 46 (inclusive Estação Elevatória de Esgotos Sanitários e Linha deRecalque). Expansão da QE 42 e 44. Setor de Inflamáveis (SIN). Setor de TransporteRodoviário de Carga (STRC) — Guará RAX. Setor de Oficinas Sul e Norte (SOF Sul eNorte). Setor de Indústrias Gráficas (SIG) — Complementaçáo e Setor de Armaiena-
Qem e Abastecimento (SAA) Brasília RA I — DF; execuçáo de Redes Coletoras deEsgotos Sanitários (Redes Públicas e Ramal Condominial) para o Centro de Ativida-des CA 01 A 11 — Shi-Norte — RA VI — DF; execução de Remanejamento de RedesColetoras de Esgotos Sanitários no Cruzeiro Velho — Cruzeiro — RA XI: eConcorrência Internacional n° CI-006/96. às 09 00 horas, do dia 30 de abril de1996. para execução das Obras do Booster, Redes de Distribuição de Agua eLigações Prediais das Quadras 101 a 112. 201 e 202. 301 a 308. 405. parte doCentro Urbano e Setor Hospitalar do Recanto das Emas. com fornecimento demateriais. Poderão participar destes certames licitatórios empresas brasileiras e es-trangeiras que sejam originárias dos paises membros do Banco In ter americano deDesenvolvimento — BID.
As obras objeto destes editais correrão à conta do contrato de empréstimo n° 526/OC— BR celebrado com o Banco Interamencano de Desenvolvimento — BID eGDF/SO/CAESB A documentação completa e os editais poderão ser examinados e
adquiridos, como segue: CI-003/96 ao preço de Rs 150.00: CI-004/96 ao preço deRS 160.00: Cl-005/96 ao preço de RS 230.00: e CI -006/96 ao preço de RS 160 00. no
endereço acima mencionado, a partir do dia 11/03/96 no horéno comercial, atá 10
(dez) dias anteriores ao da apresentação dos documentos e propostaOutras informações poderão ser obtidas através do telefone (061) 325-7122 e do fax
(061) 325-7340

Brasília. 29 de fevere«ro de 1996.
A Comissão Permanente de Licitação

CAESB
vvTOtty,

^@caesb
OOVfDHO oo
O I S T t » T Of I O I t A l

ANÁLISE E DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL
» Dinâmica Empresarial
üss» Metodologia da Pesquisa

s Diagnóstico do Empreendimento
PROJEÇÕES E SITUAÇÕES EC0NÓMIC0-FINANCEIRAS

Sim Análise e Formação de Cenários Econômicos
SRü Performance Prospectiva

AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCORA DE EMPRESAS
Objetivo da Avaliação
Critérios de Avaliação e suas Adequações
aos Diferentes Objetivos

MR A Avaliação de Empresas sob a Ótica da Continuidade
de suas Atividades
PROJETOS EMPRESARIAIS DE VIABILIDADE
TÉCNICO-JURiDICO-ECONÕMICO-nNANCEIRA
Características Básicas

¦%M Principais Modalidades de Financiamento Existentes
no Brasil e no Exterior
Elaboração, Análise e Acompanhamento de Projetos

Início: 22/03/96

PitO FONE: (OftT) 763-3Q47 (PLANTÃO HOJE)
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Intelectuais elogiam Simonsen

Realização: ESCOLA DE KMWJAÇÃO EM ECONOMIA • FGVEPGE gabrasca

¦ Caderno com idéias

Foi grande a repercussão do ca-
demo especial publicado pelo
JORNAL DO BRASIL no domin-
go com depoimentos do ex-minis-
tro Mário Henrique Simonsen so-
bre a história econômica desde os
anos 60. "Simonsen sempre foi
muito discreto, avesso a memórias.
O caderno é não só uma homena-
gem a uma das pessoas mais bri-
lhantes do Brasil, como uma opor-
tunidade de compartilhar suas ex-
periéncias. Foi um gol do JB", dis-
se o cientista politico Wanderley
Guilherme dos Santos.

O mais entusiasmado com o ca-
demo foi o economista Daniel
Dantas, sócio da empresa de gestão
de recursos Opportunity, discípulo
e grande admirador de Simonsen,
ministro nos governos Geisel e Fi-
gueiredo. 

"Simonsen é o economis-
ta mais influente do século e será,
possivelmente, também o mais in-
fluente ainda no próximo século,
pois é difícil surgir uma inteligência
assim tão excepcional", afirmou
Dantas, confessando ter aguardado
ansiosamente o jornal de domingo
quando soube na véspera sobre o
cademo especial. "Ele é um gênio,
tem uma memória primorosa, uma
capacidade de raciocínio fantástica.

do ex-ministro da Fazenda agrada a economistas e cientista políticoAdriana Lorette — 27/11/94
desse tipo. O
economista José
Márcio Camar-
go, da Pontifi-
cia Universida-
de Católica do
Rio de Janeiro
(PUC-Ri o),
também prestou
sua homenagem
ao ex-ministro:"Simonsen é
certamente um
dos economistas
mais importan-
tes que o pais já
teve e vivenciou
a história politi-
ca econômica
do país como
poucas pes-

Seria difícil encontrar alguém que soas". Apesar de não concordar
plenamente com a visão do econo-
mista, Camargo evitou criticas.

Isso não ocorreu, entretanto,
com a economista Maria da Con-
ceição Tavares, deputada federal
pelo Partido dos Trabalhadores
(PT-RJ), que também elogiou o ca-
derno, mas não poupou o profes-
sor, expondo sua discordância em
termos de política econômica. "Si-
monsen é uma pessoa de notório

saber e seu depoimento é muito
interessante, mas tenho interpreta-
ções diferentes. Concordo com as
críticas que fez ao Delfim, mas
acho que ele não fez a sua autocriti-
ca. Culpou o Delfim pela indexação
salarial, mas não assumiu que foi
ele quem inventou a indexação fi-
nanceira e essa ciranda que está aí,
ao elevar os juros para atrair capi-
tal estrangeiro", criticou.

A deputada ressalta que é por
ter feito a mesma coisa que o ex-mi-
nistro que 

"não critica esses meni-
nos que estão ai (a equipe econòmi-
ca do governo). Quem inventou es-
sa brincadeira, de elevar os juros
para fechar o balanço de pagamen-
tos, foi o Dr. Mário, que disparou o
overnight".

Para Conceição, Simonsen dei-
xou o governo por saber que a
situação ia estourar, com a eleva-
ção dos juros nos Estados Unidos
(para 20% ao ano): "Ele estava na
reunião do Fundo Monetário In-
ternacional quando o Paul Volc-
ker (presidente do BC americano)
anunciou que elevaria os juros.
Por isso saiu e deixou o coice para
o Delfim".

JVC anuncia
associação
com Qradlonto
A JVC, indústria japonesa do
setor de áudio e video,
anunciou ontem uma
associação com a brasileira
Gradiente. A Gradiente terá
participação de 49% na JVC
do Brasil. O investimento
inicial será de USS 6 milhões.
A JVC do Brasil deve faturar
USS 50 milhões em seu
primeiro ano de operação.

Direção Geral:

Coordenação Geral:
Coordenação Técnica: Prof8 Sérgio leal Caldas

¦xportaçòas chegam
a USS 3,4 bilhões
As exportações brasileiras, em fevereiro,
atingiram US$ 3,4 bilhões, e devem permitir
ao pais equilibrar as contas externas, com
possibilidade de pequeno superávit, informou
o secretário de Comércio Exterior do
ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo, Maurício Cortes. As exportações
ficaram 15,9% acima dos USS 2,95 bilhões de
fevereiro de 1995, se comparado o volume
global. Nem todos os números são positivos:
no total exportado, houve uma queda de
1,5% em relação a janeiro, uma indicação de
que o aumento das exportações se deve mais
aos preços alcançados pelas mercadorias
brasileiras no exterior do que pela conquista
de mercados. Em comparação com janeiro de
19%, o crescimento das médias diárias
embarcadas sobe para 14%.

Proço de combustível
entra em debate hoje
A liberação dos preços dos combustíveis será
debatida hoje no Ministério da Fazenda, du-
rante almoço do ministro Pedro Malan com
seus colegas das Minas e Energia, Raimundo
Brito, e da Indústria, Comércio e do Turismo.
Dorothéa Werneck. A medida permitirá o au-
mento dos preços da gasolina e do álcool. em
percentuais que devem variar de 10% a 15%.
de modo a evitar prejuízo de RS 1,3 bilhão por
ano que a Petrobrás tem com a comercializa-
ção do álcool.

Indústria de
SP fecha mais
4.935 vagas
O nível de emprego na
indústria paulista foi
negativo em 0.23% na
terceira semana de fevereiro
em relação à semana
anterior, significando menos
4.935 vagas. Com isso, a taxa
acumulada no mês chega a
-0,54%, elevando para 11.388
o número de postos de
trabalho eliminados. No ano
eem 12 meses, as taxas
acumuladas são -1,87% e
-9,93%, correspondendo a
40.230 e 233.291 vagas a
menos, respectivamente.

t^PLANOCMPRCSA ]¦ ]O Piano que visa a satidc do seu funclon£rio _ Icsqucccr a saudc do seu orcamcnto. I
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O esforço contra venda da Rede
'•u 

Na tentativa de evitar a privatização, Sindiferro e PC do B entram com ações na Justiça
~ BRASi LIA — Os interessados em
•.comprar ramais da Rede Ferrovia-
< ria Federal correm o risco de assu-
Imir parte das dividas trabalhistas

da empresa, afirmam sindicalistas
ido setor. Para tentar influir no lei-
Çlão do ramal Bauru-Corumbá da
TRede. previsto para hoje, às 14h, na
\ Bolsa de Valores do Rio de Janeiro,
5 o sindicatos dos trabalhadores da
LRFFSA da Bahia e de Sergipe (Sin-
Jdiferro), entrou, ontem, com um
f"protesto-notificação" no Supremo
{Tribunal Federal. No protesto, os

jadvogados do Sindiferro dizem que
os interessados nas empresas da

•Rede têm, pela frente, um passivo
^trabalhista de aproximadamente
ÍUSS 350 milhões, "pelo 

qual res-

ponderão solidária e sucessivamen-
te".

Segundo os advogados do Sindi-
ferro, as ações reclamatórias devi-
das têm mais de 20 anos, pois são,
em sua maioria, de 1973 em diante.
No protesto-notificação contra ato
do presidente da República, decor-
rente da Lei 8.031/95, pedem eles a
citação também da Rede, da Supe-
rintendência Regional de Bauru e
da AGEF — Rede Federal de Ar-
mazéns Gerais Ferroviários.

Não è a única ação. Ontem, o
deputado Edmilson Valentim (PC
do B) entrou com uma ação popu-
lar contra a privatização da Rede
na 10a Vara Federal do Rio de
Janeiro. Até as 19h de ontem, o juiz

Fernando José Marques não havia
se pronunciado sobre o processo,
mas os advogados da União esta-
vam de prontidão para o caso de
necessitar entrar com um pedido de
cassação de liminar.

Candidatos — O processo de
desestatizaçào dos trechos da Rede
é o maior já feito no Brasil. Rende-
rá pelo menos USS 1,4 bilhão ao
governo e exigirá investimentos su-
periores a USS 4 bilhões. Dois
grandes grupos se formaram para
participar do leilão. A Tucumã Mi-
neração — subsidiária da Compa-
nhia Vale do Rio Doce — lidera o
grupo da MPE Participações, Inter-
férrea, Glencore e Comercial Quin-
tella. Esse consórcio será represen-

tado pela Fonte Corretora. O outro
grupo tem a participação de Che-
mical Bank, Bank of America e
Noel, companhia americana do ra-
mo ferroviário, cujos lances serão
dados pelo Garantia.

O pacote que está sendo leiloado
inclui, além da linha, o arrenda-
mento de alguns ativos operacio-
nais da Rede, como locomotivas,
sistemas de sinalização, estações.
Todo esse conjunto foi avaliado em
RS 60.2 milhões, e pelo menos 10%
terá que ser pago de imediato em
dinheiro pelo vencedor. O restante
será pago em 30 anos, com dois de
carência, com valores corrigidos
pelo 1GP e juros de 12% ao ano.

Varie terá mais vôos internacionais
Cario Wrsds — 21/10/93

I 

PORTO ALEGRE — A Varig ne-
gocia com a GE (General Electric)
e a GPA a aquisição de mais dois

5aviões MD-ll (capacidade de 300
j passageiros) para aumentar o nú-
J mero de vôos para a Europa e os
5 Estados Unidos. Também estuda
com a Lufthansa a ampliação de

' uma aliança que levará a vôos para
to Leste europeu, e negocia com
íempresas menores, como a SAS e a
• Lauda Air.

| Junto com a ampliação de par-
Jcerias internacionais, a Varig au-
¦menta, a partir do dia 15, seus vôos
jpara Londres. Essa série de iniciati-'vas, 

junto com investimentos de
•USS 40 milhões em 1996, fazem
;parte da reorganização e redirecio-
namento da Varig a partir de ago-

?ra, segundo informou seu presiden-
;te, Fernando Pinto, em sua primei-
ira visita ao Rio Grande do Sul
•desde sua recente eleição para a
rdireção da empresa. Entre as novi-
jdades a bordo, em breve estará fun-
iI

Pinto: faturaniento crescerá 3%

cionando o serviço expresso (de ca-
fé da manhã c de refeições), com
mais opções para o passageiro.

A previsão de Pinto é de que o
faturamento da Varig cm 1996 terá

um crescimento de 3%
em relação aos USS 3,2
bilhões obtidos em
1995. Só a Rio-Sul, em-
presa de vôos regionais,
deverá alcançar um fa-
turamento de USS 400
milhões, contra os USS
50 milhões de 1992,
mantendo-se seu cresci-
mento médio de 60% a
cada ano.

Novo visual — A
Varig deverá adotar em
breve um novo logoti-
po, mas manterá o sim-
bolo da rosa dos ven-
tos. Outra novidade em
será o aumento de va-
gas e do conforto para
a classe Executiva, com

a provável redução do número de
assentos da Primeira Classe. "A
classe Executiva já representa 50%
dos nossos vôos internacionais",
contou Fernando Pinto. A empresa

continua aguardando uma defini-
ção sobre seu pedido de uma linha
para a China.

Com 46 anos de idade, 23 dos
quais na empresa, casado e com
dois filhos, Fernando Pinto rclacio-
nou outras mudanças em andamen-
to na Varig: modernização do siste-
ma de reservas; uso maior de avião
cargueiro próprio e redução no ar-
rendamento de aviões de terceiros;
expansão de linhas domésticas e in-
ternacionais; desativação de seto-
res, como o de hotéis, para centrali-
zar a ação da Varig exclusivamente
na aviação.

A qualidade do serviço, desde a
melhoria da pontualidade dos vôos
até tratamento a bordo (cortesia,
forma de atendimento e qualidade
das refeições), são outras priorida-
des de Fernando Pinto, que obser-
vou ser outra de suas preocupações
a melhoria do conforto dos passa-
geiros, inclusive quando estão em
terra.

- . J PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
UÜ PETROBRÁS

MINI6TÉWO DE MINAS E ENERGIA
O
BRASI l

E&P • Bacia «Ia Campoa
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA OE PREÇOS N* 180.1.006.96-0
Objeto: Serviços de manutenção de válvulas, amadores o psv's nas Plataformas da
Bacia de Campos, sob regime de preços unitários por uni prazo de 365 (trezentos
e sessenta o cinco) dias corridos, através de licitação tipo "menor preço". (CadastroPETROBRAS itens 05.08.01, 05.08.02 o 05.09 • simultaneamente).
Edital encontra-se à disposição para consulta e/ou obtenção na Qerância de
Contratos da E&P - Bacia de Campos • Av. Elias Agostinho, 665, Sala 104, Bloco
B. cm Macaô - RJ. A aquisição da documentação serã mediante apresentação de
comprovante do pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta roais).
Rocebimonto das documentações o propostas no dia 28/03/96, ás 10;00h. na E&P- Bacia do Campos, ocasião em que serã iniciada a abertura dos envelopes do
documentação.

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRÁS
MM6TÉMO OE MINAS E ENERGIA

©
BRASIL

E&P • SUL
AVISO DE RENOVAÇÃO DE UCENÇA

A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS toma público que recebeu do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - I8AMA, a Renovação da Licença Prévia
para Perfuração - Lppor n* 03 com validade de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos,
autorizando a perfuração de 02 (dois) poços para identificação das Jazidas no litoral do Santa
Catarina, na Bacia de Santos, identificados como 1BBS-60 e 1BBS-61.

Cademo SAB ADO

Carro e Moto  no seu JB |

Antonio C^mriíIH
OSc Sorbonne

Eliana 3*d«r Souza
PUC/SP

Ivwr Thomát Aaovêdo

APRESENTA O NOVO
PROGRAMA DE

DESENVOLVIMENTO GERENCIAL/EXECUTIVO

Ufa
^¦StanfordBPctarcii
ISPHarvard

Joaé Cláudio F. da Silva
DSCFQV

Klabar Foaaatl Figualrado
PhD IESE

Luclano Caatalo
Psicanalista

Marcoa Villala
PhD Manchester; ¦

Moisés SwkrifcT
PhD NawYofk

Renato Bamhoaft

Ricardo Spinalll
PhD Lancaster

Roberto Boetger
PMD Harvard
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FARA A FORMAÇÃO DE LÍDERES GERENCIAIS,
HÁBEIS EM DIALOGAR E APRENDER,
PREPARADOS PARA AGIR COM BASE

EM CONHECIMENTOS,
TÃO COMPETENTES NA ESTRATÉGIA

QUANTO NOS DETALHES DA OPERAÇÃO.

LIDERANÇA

DESENVOLVIMENTO
DE EQUIPES

COMUNICAÇÃO
E ARGUMENTAÇÃO

PRODUTIVA

GESTÃO DE MUDANÇA

RECURSOS HUMANOS

INFORMAÇÃO
& TECNOLOGIA

FINANÇAS

CUSTOS

OPERAÇÕES

SERVIÇOS

MARKETING

MACROAMBIENTE

ANÁLISE DE
DECISÕES

Primeiro MBA brasileiro totalmente aplicado
1000 ex-alunos de 200 empresas

Um dia por semana ao longo de oito meses

Próximas turmas
São Paulo 18 de março

Rio de Janeiro 26 de março

Catálogo e apresentações especiais
São Pauto tei.: 011 820 9226 fax: 011 820 3277 Rio de Janeiro tei.: 021 262 2566 Fax: 021 240 4474

Times Mirror vende 
!

ações da Netscape

BLOOMBERG BUSINESS NEWS
LOS ANGELES — A Times

Mirror revelou, ontem, que plane-
ja vender ações para se proteger
contra uma possível queda no va-
lor de sua participação de USS
96,8 milhões na Netscape Com-
munications Corp, uma das ações
mais voláteis de Wall Street, em
Nova Iorque, o centro financeiro
dos Estados Unidos.

A venda desses papéis obedece
à estratégia do presidente da Ti-
mes Mirror, Mark Willes, de se
desfazer de investimentos para le-
vantar capital.

A editora, com sede em Los
Angeles, venderá 1,3 milhão de

papéis, sem direito a voto, ao pre ¦
ço de mercado.

A Times Mirror tem 1,78 mi ¦
lhào de ações da Netscape, o i
cerca de 2,3% de participação n i
empresa de programas de compt ¦
tador para a Internet, rede mur •
dial de computadores que une 4
milhões de usuários em todo
mundo. De acordo com a Comi:
são de Valores Mobilários dos Eí ¦
tados Unidos, a oferta de açõe:,
nas condições em que será feita, s:
dará por um periodo limitade.
Desde que foram lançadas, peli
primeira vez, em agosto, as açõe i
da Netscape subiram USS 171.

Licitação 
para 

explorar

petróleo pode 
sair em 97

O governo abrirá licitações pa-
ra exploração de petróleo a em-
presas privadas — nacionais e es-
trangeiras — no prazo de 10 me-
ses após a publicação da lei que
regulamentará o setor, anunciou,
ontem, o ministro das Minas e
Energia, Raimundo Brito. Isso
significa que, se o Congresso
aprovar a lei ainda este ano, con-
forme espera o ministro, as con-
cessões serão abertas no segundo
semestre de 1997.

As 29 bacias sedimentares se-
rão demarcadas em blocos e,
aprovada a lei, a Petrobrás terá o
prazo de seis meses para apresen-
tar ao governo as áreas onde já
definiu a exploração de petróleo
para que as demais sejam aliena-
das, afirmou o ministro. Mas, no
prazo de .120 dias, a Petrobrás já
poderá fazer parcerias. As empre-
sas terão que explorar a área em
três anos, prorrogáveis por mais
três. No caso de produção, a con-
cessão permanecerá com a empre-
sa até que o campo seja extinto.

Imposto — A Petrobrás não
terá tratamento privilegiado a
partir da liberação dos preços, as-
segurou Rai-
mundo Brito.
Tanto assim
que passará a
pagar imposto
de renda sobre
as atividades
até então sob o
monopólio do
petróleo e isen-
tas do imposto.
Da mesma for-
ma, acrescentou
o ministro, a
Petrobrás não
será mais usada
pelo governo,
seu acionista
majoritário, pa-
ra efeito de poli-
tica macroeco-
nômica.

A expectati-
va da Petrobrás
é de que, na vi-
rada do século,
a produção de

petróleo através de parcerias entr:
a Petrobrás e empresas privadas
chegue a 200 mil barris diários,
enquanto a produção obtida apí
nas pela estatal será de 1.5 milhã
de barris/dia.

O ministro apresentou ontem,
cerca de 400 empresários no Hott
Intercontinental, durante o Semi
nário sobre a Nova regulamentaçã
da indústria do petróleo no Brasi
o anteprojeto de lei que será enca
minhado para aprovação no Con
gresso. Serão cobrados royalties d
10% que podem ser reduzidos at
5%, dependendo das dificuldade
de exploração e produção. Alér
disso, os grandes campos produto
res terão uma participação progres
siva do governo.

O analista de negócios da Ex
xon Exploration, um dos braço
da Exxon Corporation, Loui
Smith. afirmou que
yalties não é alta
outros lugares è de 11%, emborà
alguns países, como a Inglaterra
tenham eliminado o pagamento
de royalties. Ele manifestou inte
resse em participar das atividade
de petróleo no pais.

Brasília — Arnildo Schulz 27/12/9

ii, um uua uui^u
poration, Louil
que a taxa de roi
i, pois a média erf

^mjQ

Raimundo Brito: Petrobrás não terá privilégio

%-v
FURNASCENTRAIS ELÉTRICAS SA

CGC23 274 194/0001-19

Eletrobrás ^MMrrtmoOC MMAS E tNf nou
Aviso de Qualificação

N5 DCAF.G.001.96

FURNAS Centrais Elétricas
S.A., torna de conhecimento
público que a partir de 30 de
abril de 1996, somente poderão
participar de licitações para
Prestação do Serviço de
Integração, Treinamento,
Comissionamento e Assistência
Técnica do Sistema de
Monitoração e Controle
Distribuído (SMCD) para Usina
Termelétrica de Santa Cruz.
empresas qualificadas de acordo
com o estabelecido na IN 1012.

Informamos que as empresas,
inscritas ou não no Cadastro de
FURNAS, interessadas em
participar de licitações para
esse tipo de serviço, poderão
obter as informações a respeito
do processo de qualificação á
Rua Real Grandeza N° 219 - sala
903 - Bloco C - Cep 22283-900 -
Botafogo - Rio de Janeiro-'RJ
tels (021)528.4818/528.4820/
528.5074.

Departamento de Aquisição
Especial

Freire sai da

W/Brasil para

sua agência

SÃO PAULO — A agência c :
publicidade W, Brasil vai perder ui i
de seus melhores profissionais,
diretor de criação Ricardo Freire
ganhar uma concorrente, a Propí •
ganda Registrada. Pode parecer ui i
péssimo negócio para a W/Brasi
mas seus três sócios. Washingto i
Olivetto, Gabriel Zellmeistter e h ¦
vier Llussá, não pensam assim. Elt >
são sócios-investidores da nov i
agência.

As duas agências não terão fui
cionáríos partilhados, ou qualqui r
outro vinculo, como e habitual n >
meio, especialmente quando se fui
dam empresas para atendimento c e
contas com interesses conflitante ."Será uma agência zero quilõm<
tro" explica Freire.

A nova agência vai atuar ei í
segmentos que a W Brasil desprez;,
por filosofia de Olivetto. "Vamc s
trabalhar para governos e tambéi í
vamos entrar em concorrências pr -
vadas", garante Freire.

Com 32 anos e 14 de profissã<.
Freire é criador de campanhas f<-
mosas. como a que popularizou )
bordão i >o t' nenhuma Brasicmp.
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TODA UNHA MITSUBISHI COM ENTREGA IMEDIATA E FINANCIAMENTO EM 24 OU 36x (30% DE ENTRADA). GARANTIA DE 2 ANOS OU 50.000 Km.

COLTGLX O KM À VISTA LANCER GTI 0 Km à vista L200 4x4 0 KM avista
113 HP, Motor 1.6, 16V, Injeção Eletrônica Multiponto,
Rodas de Liga Lavo (opcional). Ar Cond., Teto Solar

Trio Elétrico, Dlr. Hidráulica, Aerotóllo Traseiro,

141 HR Motor 1.8, 16V, Injeção Eletrônica Multiponto,
Rodas de Liga Leve, Ar Cond.,

Trio Elétrico, Dlr. Hidráulica, Aerofólio Traseiro.
Cablne Dupla, Motor 2.5, Turbo Diesel, Ar Cond., Dlr. Hldr.,

Rádio, 84 HP, Faixas Laterais, Rodas de Liga Leve (opcional),
Revestimento em Carpete.

Eclipse 0 Km avistaGalant ES 0 Km à vista
Motor 2.0 Turbo com Intercooler, 210 HR 290 KM/H,

Pneus c/ Aro 16. Air Bag Duplo, Freio a Disco nas 4 Rodas,
Dlr. Hldr., Faróis de Neblina, Ar Cond.. Revest. em Couro
e Teto Solar (opcionais), Rádio Toca-Fitas, Trio Elétrico,
Pil. Aut., Aerotóllo Traseiro, CD e Freios ABS (opcionais),

141 HP. Motor 2.4, 16V, Rodas de Liga Leve Aro 14 (opcional),
Ar, Trio Elétrico, Dlr. Hldr., Air Bag Duplo, Pll. e Câmbio Aut.,

Freio a Disco nas 4 Rodas com ABS (opcional).

SPACE WA60NO Km à vista GalantV6 0 Km avistaPajero GLX 0 Km avista
Motor V6, 24 V. 150 HR Ar Condicionado, Direção Hidráulica,

Vidro Elétnco, Completo de Fábrica.
136 HP, Motor 2.4, 16V, Ar Cond., Dlr. Hldr..

Câmbio Mecânico. Controlos Elétricos, 7 Lugares.
4x4, Motor 2.8, Diesel, 97 HP, Transmissão Manual de 5 Marchas,

Relógio Digital, Trio Elétrico. Dir. Hidr., MultimetnD, Ar Cond.,
Roda Livre, Aut., Estribo Traseiro, Caixa de Transmissão Part Time.

(
Terceira Fileira de Bancos, Ignição com Iluminação,

Rodas de Liga com Pneus Especiais (opcional).

< >tmi
r

't •
MITSUBISHI MOTORS DEAIER

A PRIMEIRA DO RIO EM MITSUBISHI
ES*MOTORS

CMfICSA DO OftUPO OA1ISSEN

;i <• AV DAS AMÉRICAS, 1730 - BARRA - TEL 439-3399
AV ARMANDO LOMBARDI, 421 - BARRA - TEL: 494-2500

R SÃO CLEMENTE, 253 - BOTAFOGO - TEL 286-3399
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tfiS INDICADORES
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Marco 
01 1.467? 06_y764 11 1,2725 16 1,2578 21,.,Jj«340__ M,„J,3688...

jiSi 07 i .3796 
J2 1,3078 1I__L2S*L 22 1,4539 2LA3EJ5I

""(0 1,1878 M 1,3642' 13 1,31,34. HLJ(3&!8 P. H.""o4 13678 09 1 3234 14 1,2953 _J9, ..1,30.12 ,_,24 1,341.3"QS" 1.4273 "" ~ 10 1.'2725 ir""l.273'i"~ 20 1,3436. 25 1,3413 0J 1,3.180...

Impoato d€ Rwda J

IR na Fonta (Mar$o)
Auquou.,% BKss&eMKfcssiaL," At« 90o'oo' '""J? '

D« 900.00 a 1800.00 « MS"
Acima da 1 800.00 «M8g

| Inflação Importo, Taxa» 0 índice»

IPC-r/IBQK % IMPC/IBOK
MiHO 141ASnl 152
Mm 257
Jurtio 1XAajmjUdonowo... XL83
Em12me«es. 3129

OufotroNortirtfO....
0«2«nt>ro
Acumulado no ano..
EmttmtMS.

ftilitu Monaitn Dwwnbro Janeiro Favaram Mwto
IPC/FIP1 % ICV/P«M8K% Unit 1994 20.04 20.28 25.08 Ut»r 2S08U1ir 25.08 Ufir

279 U*»n 35.20 35.20 35 20 44 26UIk 44.26 Utii 44,26 Uhr
  S« Utiml 34,50 34.50 34,50 34.50 34.50 34.50

Aeuniidvano— 1.82 tonnrtdoano— 5.41 Ufir 0.7952 0.7952 0.7952 0.8287 0 8287 0 8287EmttiNM*  24.41 EmttiMM*  «W

IQPM/rOV % INDICADORES

a)^?W.00^or cada dependente (sem limite) b) Faiia adicional de RS 900.00 para aposentados, pensionistas e
transferidos para a reserva remunerada com mais de 66 anoe. c) Contrrtxj»çâo Prevkíenciáfiji. d)Pensâ0
ahmenticia e) Aposentados com mais de 66 anos, sô pagarão IR se o rendimento ultrapassar a R$ 1800.00
OtM.: Pira calcular o valor a pagar, aplique a alíquota e. em seguida, a parcela a deduzir.
Fonte: Secretaria de Rocctta Federal

Novwtxo
Dewrfcro —Janeiro Fewreiro«cumulado nc «no-
Em 12m«S«

UO0.711.73
0.972.721670

Um! e a Uler/ foram extintas *n janeiro
CowtHbuIçóes ao INSS

BTN0102  RJ 09104'
UPCirmmaaWi.. WU.77 kSENK..
Utit(m»rço)  R$08287
ff indlGPM jan .... 127 JOT «VtBAO«V  23.750

portos D6BAcumjl«dode21451 160691*011296.
pontos U 767*7106
19293 1 Abanado pela TR
pomos "BaMDuamtfoK-100.

Aulòwomo», ampraaáriaa a Fac«rttathroa

Caderneta | Salário mínimo | TB#
0«««»o da 0112
Janeiro dia 0101
Fevereiro da 0102............
Março dia 0102 . ..

1.9450*.
IW7N
1.75899/»
1.4673%

Moedas Câmbio Turismo

..hum mww jssm.
_MWS».~. M& !'«B.
..fr.MSftfWM##...... 5.PS0. .W88.
..Pr#.nS9.IWiH> MKL&
..MtWH »,m.
„u». imum laass.
..Fhjfjnj. wit
..ftMfifl.MtfKft 9.SS. w»-
..SsswW .!».**) MM.
..Psmtifl
..mi am f/m.
..Pm.mas.?m 0.999.

7..80.
..ttom.Pvw.w'tfmM 1M.FohIw Ag4ncms • Londres

wsMpn vwi
(*•> (*•)

DMir  
0,960000 

0,990000" 
iicudo 0.008000 0.006655""Fftnco 

Suiy) 
 

0.760WQ 0.M7405'"Ff»^Ft'inc*s (ilViioOOO 0201463
ien« 0,006000 0,009668
Libra 1,400000 1.866964"'ura 0.000500 0.000653
Marco Alamio ^.0.8200M. 0,690819""pM«ta 0.007000 0.008201

laauatu  1 VJI

UmwwI ^411
Fa«o< to Cofr»e*oBialdanclat« Cowocial

IPC*" Anud
Favaravo U1W
icp';Favwjtro 1.1U7
iowii':
Marco,,. ..1:?5»* Alugu^ta com venc. em jaMtro.
TW I

Nowambro RS1CDOO TBF«a»02a2»aJ 2.1755S
0am«ro RHOOJB TBFd>a77fl!a2?(D 2,1786*.
janairo R$ 100.00 1BFi*a28XBia03 21WS
Ftveftiro RJWOai TBFdiaJWBaSOl 2.12W
MKO Rlioaoo TBF6a01.(X>l01M 2W6%

WQT9 Om I
3%
1.5699
1.5023

1%
18332
1746»

Jan»ro .......
Favuwo
0t» OaaaacfMdo.'béctdettíisodoiKofhimefíto

041»* 060396
Jani96  4252072 4^»a>2
Fe««  1088717 3072042
Ote Coatoe«B da m*a (** atraso
do recolhimento

lÊSJÊBBSÍSJmMSBSÊl
GndwngSQpl ^55

^ajwoo^^JJ JEWOO 1MOO
Bozano Simoneen
(1000B) 12.400 J2J00

fi,.iiMMiM A 6mmVMH MHNHv MnHIV a^WW a ¦¦¦¦
Mai— 4m Faiiimi iiula a... %

1 12 
100 00 1000 "o'tVli' 
166.M 10 00  ltustST*. . •.* 12  249.80 10.00 Jy©

12 ' 
333,06 MOO

24 416.33 20 00 
38 499.60 J»;t» ¦_36 582.86 2000 im,s4r
60::::::..: «w,w »«> ««

~ '#" 60 749.39 ^ 2000 .•"To  
632.66 2000 1«!»

Aaa^rMoa. BimtaHiai a TrMMoraa Avuleoe.,...a,.T7a. a. ........a. J

• FunMoraa tomaoadofat • cuDoMn-laa oadantiadaa na BoIm MareanM «
de Futuros.
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de 24031 ais 416.33

8.00
9.00
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Banco do Brasil

TH «a 0102 a 0103.-
TR dia 02 02 a 02 03
TR da 03 02 a 03 03
TRdiaOt02a 0403
TRaa0602 a 0503

0.9625%
09006%
0K&'.
08835%
0.927Í".

Contrato* até X 01M
lan<a»MÜ
dtaOMB  0.00726155
• Faior OiVio para A«lcaç8o da Juro» (TRl nos Contrato» Se Saguos

ContrKo* a partir da 01/07/98 (Fator
Acumulado de Jure*-TR/FAJ-TR)
da 06®  1.62525792

 
Otoe: Percentuais incktentee de forme nèo cumulativa.

Contnbuiçêo do empregador doméstico: 12% do salário pago. respeitando o tato acima
Am contribuições da empresa, inclusive a rural. nAo estfio sujeitas a limite de incidência

Pruoe para paeemento: até 02/04 sem correçAo; a partir do dia 03/04 acrescida de Juros « 'J
multa. ( t"tir- Autônomos. Domésticos. Empresários e Facultativos: náo tem correçáo ate o dia 16/04 A partn
dal. acrescida d* juros e multa: >'1

I >Jf

BOLSA DE VALORES
rm#

_±iiL

BVRJ

AÇÕES DO SENH F0RAPQ8BNN
Maiores Altas Maiores Altas

Comig 3,07% Nâo houve
inopar Melore* BaUaa
Whlle Martins 2.59% NAo houve
Vale do Rio Doce pn  2.56%
Siderúrgica TubarAo bn 2.56%

Maloree Baixas
TelerJ pn 1.36%Unipar bneg 1.06%
Cemig ong 0.44%

MAIORES VOLUMES FINANCEIRO»

AçAaa Total
(Sm RS)

Cesp pn 1.790.100,00
Vale do Rio Doce pn 1.010.087,00
Siderúrgica Nacional on 715.500,00
Petrobrás pn 671.815,00
Lojas Americanas pn 488.480,00

MERCADO A VISTA - LOTE
TKutoe Upo Dtfl Qerf. Fedi. Min. Mád. Oec.

*
I.L

Preto em Raat* por mil aç&M
¦ Ac«.ltn ON 400000 MO *.60 b.eo 4.60

AlipflMi PN 1000 Wt.W 3H 99 344.W
Arlhur LanQePN. 1MOOOO 0.11 0." ali 0,11

» AvipalON. 810000 1,95 1.90 1,95 1.95
a B Brasil ON 4 100 000 1306 1299 13.10 13.0t 038

' B Bm.nl PN .. aosíoa» 13.90 13.90 14 00 13.99 146
BnutascoPNE-. 3040 000 11,00 11,00 1100 11.00 0,92' Br«hm« PN E JOOO 4Í6.00 4&/ 00 4W.OO «67.»

a Cat.laopoldina AN MOOOO 090 0.90 0 90 090
Cal Laopoldina ON 2000 000 0.80 0,89 (189 ft»
Cbv ln<l Mecanic PN. 4000 000 0 45 0.4S 0,*5 04SI C«m»g ON -O- 400 000 2240 2Í.40 22 ») 2S.45 0,44

, Com.aPN^l- . 2500 000 2650 28 10 26.50 26.42 3.07
CenON 44 700 000 0.35 034 0,35 0.35

, CospON 10 OCO 000 28 CO 28,00 28.00 28.00
Ctrtp PN 51000 000 35.10 35.10 35.10 36.10

> CtwwoPN 1 100000 0.24 0,24 0,24 024
. CwuulONE- JU000 52.00 52,00 52.00 52.00 0.56
' ¦ Elattobrm BN 350 000 28900 Í0M0 289.00 286.74 1.40

EWtfotwinON lOOCBO 28J0O 28300 28300 28300' «FibamPN HOOO 295 2.95 2 95 2.95
¦ ¦ Império PN G- -«0000 2.Í0 2.M 2.50 2.50' IrwarPN-E 500000 0.78 0.78 0.78 0.78 2.63

itdubanco PN E- 102000 37100 373.00 374,00 3^.02
LightON 310000 304.00 304.00 305.00 304.9/ 1.33

loi Amoncana. ON.. 1300 000 22.00 a.00 22.00 2200
lü| ArrwiCrtnns PN 20200 000 2340 23.40 24.19 24.18

, lotas Arapuà PN 9000 000 9 90 9.90 9 90 A®
Mennwmann PN 20000 14500 M&00 145.00 145.00

, Marcopolo UN 90000 181.00 18100 18100 18VOO
Petrobra» PN 5950000 11350 111.00 IMOO 11291 1.34

i Potrohras B» PN 600 000 33.10 33.10 33 30 33.27
, ¦ Salgama BN 50100 000 6.00 5.59 600 6,00
' Sharp PN 361200 000 0 90 0,93 096 0.93

Snl Nacional ON 26 0ÜOCOO 27 60 27.50 27,60 27.52 1 47
1 ShI Tuharao BN 2690000 2ttOO 19.90 20,10 20.W 2,56

Taiabras ON 1300 W0 42.30 *210 4260 4239' I.kiWaiPN SCO 000 53.20 52.80 53.20 M00 2.31
TaKKn.gON 23720X3 6400 W00 6*00 64.00
T»»i«»pa' ON 3 000 300.00 300.00 300.00 300.00
TeloparPN 20 000 375.00 375lOO 375.00 375l00I TaleriON 20000 76.00 W00 7600 76,00 066

| ToleriPN 20 000 7250 72.50 7250 72 50 1.36-
T.OnwBN 2000 20.00 20.00 » 00 2000

i ¦ Unibanco PN 20 000 43 TO 43 70 43 70 43,70
Usim.nasPN 66000000 1.10 1 10 1.11 1,10

, aVCPPN tOOOOCOO 24.50 WSO 2450 24.M
Valo Rio Oocv ON 10 OCO 240.00 W0.CÜ 240.00 240.00

I Vala RiO Doca PN 6410CÜ0 160.00 156 00 160.00 157.58 2.56
Whita Manins ON 14600000 1.19 1.18 1.19 1.19 2.59

Praço em Raaia por açAo

117,00
101.46

73.33
97,50

126.60
128.94
13395
126.61
109.75
107 22
109,75
113.%
124 03
145.83
127.33
13000
133 33
137 (M
108,51
105 79
95.16
62.50

132.20
140101
124 33
101.81
106.75
12222
9062

12580
136.23
124.93
122.69
127.39
139.27
133 49
11285
113.90
11034
105.26
12093
84.60

120.83
100.00
117 52
139.24
128.94
97.16
96.12

123.95

Aracru* BN E-- 13000 .1.52 1.52 1.52 152 102.15
Cosipa BN G 150000 144 142 144 143 11440
Multibraa PN 25 000 0 99 0 99 0.99 0 99 135.fi
Untpar BN EG 3«0 0.90 093 033 093 1.06- 11204
VkS S Manna ON 112 COO 346 3.45 3.4S 346 K»00

Total 736 086 000

MERCADO DE OPÇÕES
Oparaçôaa

Praco da Primio Valor
TKulos tipo 0§S $4oa* Eiarc Quant UK. NUs. Min. M4d. (RS)
Em Reaia per mil a^w
Caw ON CF"M 31.00 1C00C 050 C5C 0 50 0 50 5
»*>PN C0« 29.X 51 000 6.77 6 77 6.77 6.77 345
C«VPN CFK 33 00 51 000 C.5C 050 C.5Q 150 25

CFK 600 OC 150 »50 26.50 2S50 28 50 4T
E ^oNi$ BN CFK J40 00 100 1 50 1 50 1 50 1 50 1
E*troCrj$8N C?M 36C.CO IOC 050 C 50 0.50 C50
E*troCr«s0N C0i 260 00 120 3a00 3CC0 30CC 30 CC 36
E^obrisON CFC 2CCCC 120 96.CC 96.00 96 00 96.CC U5
EietrobrsiON CF? 360 00 WO G.5C 050 050 0.50
E'trrcfcfMON CFH 300 420 13 00 16 00 if.OC 16 OC 75
E-«(fOCr«ON CFN 34tOO TOO 15C 150 V5C 150 1
E'«froCf»sBN VOA 530 OC 01 224S1 22681 r§8! 226.31
PttTvX5»»»FN Ci> 110 00 120 10.00 1000 NC0 K\CC 12
JVtrocasPN C0< 10&00 120 1150 1150 1150 1150 13
PtfrotfisPN CCN 12C« tec 4 4C 4 49 300 160 23
Patrobr«9N C?B 12CCC 10 105C 1C50 W5C 1
S.>arcCN C?H VOC 3562 006 C« 0.04 0 ^4 15
S^3 Na:<c^ai ON COW 25X 2CC 2)» 2 >5 2.93 53
VMR«CVxf ON CX 200 00 IOC C.24 025 C24 024
V^RoOccaPN C0€ I8C1X »: 2.70 2 70 2CC 21* 12
Vm 8*0 Docs PN C0F 1TOOO 14«C 5'3 4iX 4 49 &
V4*Rs>DCC*®N CX 19C00 13X ' 30 1.30 ICC l.Ot 14
V4« Rio Dcc» ^N CON 160.00 SC 300 9CC $.00 368 6
VaeP-cDcca^N CDO 15C.3C 35C 13 50 1350 13» »3 50 4'
TOTAL 121843 . ^

RESUMO DAS OPERAÇÕES* >Tirn—

? As bolsas de valores iokianun a semana
mantendo o comportamento de alta, embora o
volume negociado no pregio tenha diminuído. O
Ibovespa — termômetro de lucratividade da boba
de São Paulo — encerrou ontem em alta de
1,36%, com movimento financeiro de R$ 203
milhões. OIBV — termômetro da bolsa do Rio—
fechou o pregio em alta de 1,27%, negociando
apeaas RS 9,52 milhões. O comportamento positi-
vo do índice Dow Jones, da bolsa de Nova Iorque,
serviu como pretexto para os operadores sustenta-
rem o movimento de alta nas bolsas brasileiras.

RIO SÃO PAULO

Lote
Mercado a Termo
Mercado de Opções..
Mercado à Vista
índice Médio
Indica Fechamento...
índice Máximo
índice Mínimo

QMa Val.am
imi as

1349.505 9.524.639.00
62.550 596.168,00

549.010 924.155,00
738.025 8.004.315.00

19.239
19.293 1.2%
19.296
18.936

Lote Padrão
CoricordatArlas
Direitos e Recibos...
Fundos e Certificados ..
Bônus (Privados)Mercado a Termo
Opções de Compra
Opções de Venda
Fracionário
Total Qeral
Indica Bovespa Médio....
Bovespa Fechamento
Indica Bovespa Máximo
índice Bovespa Minimo

ttdt
MM

11.749 964 433
46 422 000

1.330 000
603 048
100 000

162 518 056
8 946 700 000

200 000 000
12 294 789

21 121 952 326
51 166
51 526
51 W7
50 814

Vd.emm
RS ,

18? 958 48?,74 >'
133 312#lyl-,

16 B29,00
1 030,39^^

21.000.01)""
1 242 918.85 '

16 350 386,00 --.v
1 830 000.00_ „557 751.94

203 111 711.ST^Í
Indico

4 1.36% " 
^

Das 50 ações componentes do l-Senn, 15 subiram, três cairam, 16
permaneceram estáveis e 14 náo (oram negociadas.

Das 52 ações da BOVESPA. 33 subiram, seis caíram. 11 permaneceram , ,
estáveis e duas náo (oram negociadas tuiii

> > O

BOVESPA ai-
i<Mh<aA

Renda fixa de curto

prazo com segurança

de longa data.

UNIBIVNCO

Fundo cie Curto Prazo

O MKRCADO BOVISPA
Min. Méd Mà« Fach Otc%

Maioraa Attaa
Mada<ril pnFarroLigat pnPfono' pnOW»«sl pn
Const B«l«' p»»DHatoraa taUaa
HflrinçjBnnq on
Catrac/in pnArtftu' Lango pn
Banfi pn
Lota» Mwnng pn

ON.%
20.00 0 06
12 bO 0 09
11.11 0.20

8 82 1M
8 69 2,50

30.00 0.0«*
22 22 b60
22.22 0.0(*ibOJ 1300
14 28 0 06

Malaraa Alfa
AracruZ P«t)Acaaiia pnOurata» pnB.m«spa pnSid Nacional on
Maloraa Bataaa
Alpargata» pnVCPpnitaubanco pnBrasil onPalrobrAs BW pn

<%>

466
386
363
2,3?1.22
106
0 78
090

1.55
6 7049 *0
5.10

28 M
11500
2A20

3TO 001300
33.10

MAIORES VOLUMES FINANCEIROS
AçAaa Total

<Km RS)
Telebrás pn 112.831.448.00
Petrobrás pn 6.824.130.60
Usiminas pn 5.452.963.00
Brahma pn 5.037.397,70
Cemig pn 4.692.692,00

MERCADO A VISTA
Mfca. Fach Oac

%

aAc«it«ON -int ... «nooo s.ro i.ro i?o s™ 5.ro • v:
AmwWPN-INT 1000000 6.50 8.M 660 6 70 6 70 -46
AcoaVUlPN* 320000 440.00 44000 406.72 470.CC 47&00 *68
AddtOüTMvoPN* 100000 3" 3,11 111 1.11 J.»1 *0.3
«UmON 274 000 0 93 066 066 0 33 0 86
Al^artiPN* 1000 29900 29900 29900 29900 29900 !
Alpargatas PN *£D 220000 114,00 11400 11491 11500 11500 *2.3
AmaxornaON* 4000 2000 2000 2000 21100 2000
AmerteasangON* SOOOOO 64.70 64.70 64 70 64 70 64 ,"0 -26
Airanca So«ON' 32000 5400 5400 5400 5400 5*00
AnwaSulPN' »000 49.00 49.00 49.00 4900 49 00 -1.0
Arurctv Mg PNA' 2000 4TO00 420.00 42000 4»00 42000 -50
AnlairtcríPN*' 1360 000 IMOO 114,00 14430 157 03 157.00 I
«murcIcaON 11900 116 CO liaOO 11934 1W.00 119,50 *12
Atacrjl PN6 tD 471000 149 1.49 1.62 166 I» -6.1
AlWut un®» PN 21000000 0 09 0 07 0 06 0 09 0 0 7 22.2
A..MION- 8COOOO 200 2.00 2 00 2 00 2 00
Bahia Sul PNA*INT 2000 360 00 36O 00 36000 36000 360CD -0 5
BamwKM Bf ON 'EO 5100000 20.50 20.50 2062 30.70 20,70 * 0.9
BametwdPwONtD. 11500000 17.50 1750 17.50 17» 1750
BffTienrxJ S*gPN*EO 500000 14.10 14.10 14.10 14.10 1410 -07
B41W1 PN * 200000 1100 1100 1300 1300 1M0 -150
EWI«!M0N- 100000 4 61 461 4.61 461 461 -0.2
BÍTOMPN- 4300 000 4 92 4 92 5,06 5.10 610 -36
B.W«UKJoPN 300 420 420 4.20 420 420 * 12
BonmJON- 9 OCO 46 00 4Í 00 48.00 4800 4800 -1.0
Banris<it PN'1000 47 00 47 00 47.00 47 00 47 00 * 44
BínWlaON 33 9000 9000 9000 90® 90.00 I
BcnPN 15900000 4.15 4 15 4 16 *22 *20
Pbvgo MirXHr ON 6040000 7000 67.50 6833 70.99 68.99 • V4

w.n»f PN 560000 61.50 6100 61 14 6150 6150 -08
B*Caic<PN8* 11800000 0 84 0.82 0.83 084 0£2 -35
BÍ40«CC ON 'CD .. ZS190000 9.01 890 899 915 9.1S • lí
Bí3d«sco PN 'E0 233160000 11 10 10.90 11.06 11.20 11.19 *1.7
B>aftma ON *EDS 85COOO 49000 47500 48861 490.00 48500 -1.0
BÍ4M1NI PN-EDS 10910000 460 00 4»00 461.72 464 00 461.50 -09
6'AV ON * 2 640 000 13.00 UX 1102 1310 11M -0.7
Brasil PN* 179440000 1401 1390 13 97 1403 1390
Brasmea PN 3000 115,00 11500 11500 11500 11500
Brasr*c«er PN 300 000 26601 268 01 260 S4 270.01 270.01
Caciqua PN 137 000 479 99 479 99 480 12 49800 498.00
Camacan PN 1ÍOCOOO 595 560 5.72 595 5.60 222
CaMA/vjèoPN* 2 7ÍOOOO 5&Õ0 58.50 58.50 5850 58.50 -25
CtJv Mec PN" 2000000 045 045 045 045 045
C««3roPN8* 35000 3V00 31.X 3100 3100 3100 -3.1
O^cPNB 210000 064 064 064 064 064 «12
OnatON'WT 34 777 000 1 33 133 1J3 1,33 1-33
C^at PN **NT. 6522000 1.15 1.15 1 15 1 15 1 »5
C*rr*c*PN- 110C0C 396 398 398 398 398 -05
C«*"KJON* 330C00C 2250 22.40 225C 22.56 2240 -06
0*vgPN* 177 800 00C 2600 2600 26 39 26.5C 2640 - 1.1
OnON* 615600000 0 35 035 036 0.35 0,35
C«oO*' 31200000 27J0 27» 2764 2800 2800 -2.5
CaspPN* 2600 000 3&30 3500 3500 35.00 3Í00 -02
c*vaí PN 1 »0 000 1350 13.50 1150 USO OHO
^aSíCoPN' HÒ8900000 024 023 021- 22* 023
C* H*rf\g PS 10100000 520 5-15 5,15 520 5,15 -OI
C*niUuPN*!NT 790 000 287.X 28'OC 288A8 28900 29900 -10
Ocwovp Pwír PNA* 216000 0 87 Oè7 087 087 087
CctS&a ON 25COO XX 26-00 26.X ».® 26 X -40
C^DaPN- 41 MC 21X 2100 21X 21X 21X -23
C<*apPN 1100C 5.31 5.X 531 531 530
Contai) PN 10 XC 033 033 032 033 033
Cocsr PN6* «C0X ^50 2S3 2.50 2.50 2Js0 *86

CoMiwnUIPN' 300 000 18.10 16,80 16.80 16.80 K.80 I
OOÇMOH- 36000 000 7 50 7.» 7.51 7W> 7,50 -13
CCO«M«PNA* 390000 540X 540X 546..-» SfcOX 545» » 1Ü
CCPOM. PNB* . 100000 27500 27600 275.00 276,00 27600
Copftftu!ON' 840000 62,00 52.00 6204 6236 5236 - 06
Coniflua PN' 20000 7.50 7,50 7.60 7.50 7.50 -38
Co«|wON 10000 1 05 1.05 1,05 1.05 105 -3.9
Cm.p»PMl 4i»000 1,42 1 41 1.42 1.43 143 -07
CremwPN" 10000 3400 34.00 3400 340O 3400 - 3.0
OHBPNV 500000 19.01 1901 19 01 19.01 1901 «00

Dl»M>T0()«PN 235 OCO 096 0.96 0,97 0 0» -10
Ournlo. ON * 2400 000 3700 37 00 3700 37 00 37 00 I
DutniAi PN * 1 100000 49J» 4970 49 84 4.1«0 40 70 - 46

E bar Ia PN 30X0X 004 OW 004 005 OOb
El^tjrilPN' 12000 O» 001 009 009 OOn
EHlIrOOruON 9830 OCO 28300 28300 286 04 28ÍI00 2860O -1.7
EI«1rm*«iPNa- 10010000 28600 28600 286 60 286 00 288.00 -Ofi
EKmoMutoPNB' 100 000 6Í.00 6600 66» 6600 Ü600 >47
EmòracoPN 10 000 0 57 0,57 0,57 0 57 0.57 -50
EmbrawPNA* 10 0X 6» 680 6 80 hfO 6 80
Emtli RwnamON1 15000 1500 15.00 1500 1500 1600 I
Emuul PNBMN1 . ... 500 000 2.01 201 201 2.01 2.01 -0.6
En«fsu»PN8*P 20X0X 2X 2X 2.X 2X 2.X -04
Eiv^JOOPN* 23000 000 7 06 7 06 7 06 7.0» 706
Estrela PN 124200 000 0 40 0 40 0.40 0.43 0 40

a r Cataguana PNA* 2.700 000 0 90 0,M 090 0.90 091
NtMnuPN* 1000 000 1,36 1 36 1 36 1 36 1 36 -2,1
F«rt»ulPN,...._ 15000 000 0 93 0 92 0 9? 093 092 -3 1
FrMmPN-INT 11000 3.00 300 300 3 00 3 00 -6.2
FlOWmarvta PN ' 80OCO 4800 4800 4800 4800 4800
For» Tauim PN' 33000 000 0 30 0 0 30 0 30 0»
FosfcorM ON 318XOX 320 320 320 320 320
FwtefVPN- 33000 000 325 3.26 3.26 326 326 * 1J>
Fnwcw Bras ON Ml 000 196.86 19585 19598 19600 19585 -00
Fogosa» PNED. 80 0X 0.58 057 0 58 058 0 57 -17

a Garota PN * .... 200000 099 099 099 099 0.99 i
GlaMMaPNV 300 000 0.49 0.49 0,49 0.49 0 49 I

a lap PN * ... 500000 6 80 6 80 6 80 6 80 6 80 -10
tnWOPN- 1 700 000 2 50 2.49 2.» 2 50 2 50 -
HW* B«m. ON -MT 100000 19.00 1900 1900 1900 1900
tntí* Romi PN *INT .. 100 000 17.75 17.75 17.76 1776 17.75 '
ir^par PN *. 32800 000 080 0.77 0 78 0 80 0 78 *12
KxanoaOnONV 300 000 11.00 11.00 11.00 "CO 1100 «0
'p-rangaPrlON 100000 180 9 80 9 60 9SO 9fO
iprargaP« PN" 46 800 000 10 20 10.20 1031 10 35 1030 -0.0
ipitançaFWPN' 24000 000 8 80 8.70 879 890 890 - 1.1
ittubarwiON-ED 310000 344 00 144.X 347.10 348.00 M800 - 11
ita.oanco PN-EO . . 2 770 000 374.00 37000 372.77 3740O 37000 -IO
UuSaPN 1340000 0.S3 0 63 0 65 0« 066 -3.1

BJBOuanaPN* 1000 000 0.70 0 70 0.70 0 70 0.70
a Kaplaf Watwr PN 3 000 7.00 6 80 6 93 '.00 7 00 -2.7

NaenPN 1137000 0 92 0.92 094 0 94 094 - 2.1
a La Fonta Par PN INT.. 15000 1.45 1.40 1.42 1 46 1 44 - 66
LactaPN 25 000 1.50 1 50 1 50 1» 150
L^MON* 4460 000 X100 30100 304 39 30600 306X -16
ICOrasPNINT 500 1.70 1 70 1 70 1 70 1.70
Loias Amanc ON "INT 1500 000 22 70 22.70 22 70 22.70 22 70 29
IcasAtmmcPN-INT . 46 7X 000 24 2400 24 <0 2429 2429-12
Loja» Arapoa PN 7X0X 990 9.90 9 93 lOX 10X ?!.!
L0.aj ílw» PN" 2000 0X 34.50 3449 3450 USO M50 14
LurwaraON. 10X 041 041 041 041 041 -2.3

aMadaãmPN*- 62X0X 004 004 004 006 0»-200MagoMitaPNA- ... 2X0X 2» 2.80 2 80 2 80 2 80 - 37
MaraGauoPN- 897000 CL50 0 50 0.50 0 60 0K
ManahPN 120X 000 26 26 26 2500 250O -20
UangaHMI PN*_. 179X0X 2.4t 241 241 241 241 -16
Marn«jmani>ON-_ 3I10X 146X MOX 14604 150X 147® -1.3
Uafv^smann PN 'SOX 151,97 15197 15197 15197 '5V97 -00
MarcopoloPN6"._ 1X0X l»X 1M.X 1X60 181X 181X -05
Mar^oi PN 60X 051 051 0Í1 061 051 -17
MlWcPN- 100X IX 3X 3 3X 3X
Mure SPaJOPN-EO 4 000 99 69 70 71X 73X -5.7
MM Batsara PN S700 0X 0 66 0 56 0 56 0» 0"«
M«0«aaaPN- 65X0X 18X UX 18» 18X 1ÍX -VI
Metal Leva PN 50X 000 12.90 12.85 12 87 12.90 '2e5 C3
WMMf PN *. 10100X 057 057 0 57 057 05* -50
MulwPN*— SOX 11.20 1120 1120 1120 1120 -
MJMxasPN 366 OX 1.05 0 96 0 99 106 CS 10

a Nilrocarbono PNA ... 8X 4X 425 43 4K 425 12
Non3B'a.JON- 10520X 429 4S 41 43C
Nord Brasi» PN*. 20X *22 4C2 4C2 402
Noroeste PN 20 0X 0 63 C 63 0 83 0 63

aOdetxacMON- 70C0X 476O0 476» 47SX 475X
OOrt"CiPN- 150 0® 46CX 4MX 46U3 460.X

¦ P Acvcar cbd PN 529X0X 1-4 40 1434 U40 M45
Paf.v^wrwrjiON- 1X0® 21.01 2101 2101 2301
FVa^aeane^aPN- 57X0X 1211 12® '306 12.20
PvjtFL^ON" 2380X0 57 57® 57® 57.21
Pa^fL-xPN* 37OX0 XX XX XX X0t
p»«f-3»ç.w PN *ED 191 aXO» 1.92 U92 193 190
P*roe<rasON* 610XC 54X 54X 54X 54X
Pvtrotras PN 6C45C0X 112.50 1HX 112-89 114S0
PproCas Br PN 194XX0 3320 33X 33 11 33 20
Pmtoq^iPN- 54100C 36X 36X 36.'2 3850
Pt>-Ade-»PN' 1X0X 43 X 43X 43X 43X
Prcnc» PNA* 51900 X0 025 025 025 026

Pronot PN6* 200 0X 020
Quimèc Oaral *..... 250X 2.15
flandon fart PM' 40 6X 0X 072
BaalON'..^ 37 0X 1 756.x 1
fWalPN X0X 38502
Real Cora PNB 30X 1.28
RoaiCom PNO 1000 1 M
RaaiPaflON 2X0 1.73
Haal Pari PNA 20X 134
Real Pari PNB 10X 1.35
Racruaul PN' » 700 000 12 50
Ran Harmann PN 30X 1.02
RbaamPNV.^ 610 0X 32.X
Rho<JMH*rON 76X0 095
SadiaConcor l*N (O 16850X 070
SaigamaPNB* 32 7X 0X 5 20
SamitrlON' 10000X 29.X
Sarmtri PN' 690 0X 20.51
SeQ Al Baixa PN 10® 3.50
SwranaON 50000 0.48
5MrpPN*tNT 549 3X0X 0.93
S«1 Nacional ON 58 1X0X 27,50
S«JRtograndPN * 6KJOOX 15.40
S»d TutoaraoPfJB" X 1700X 19,76
SdeoPN' 35 IX0X *44
Solooiço PN 1 OX 164
SouJnCiujON ... 16 0X 7.15
Swdamar.» ON * 1420 0® 4310
SuianoPN SOX 4.14
Tam PN 8500X 41.51
Trctoy PN 2 8X 0X 0.57
ToKa PN lOXOX 074
Tal B Campo ON 20000 178.01
TH R Campo PN 20 0X 180.X
TakOraa ON* 48 400 000 42.50

PN • 2.1274000X 53.10
T#*«t>ra*»>ia PN" 200X 250X
TafctfrwgON* MOX 64t»
Ta«»m»g PNB* 1X0 0X 68 X
T«M»par ON 330000 795 01
Tau-oarPN* 4X0X 372.X
TwWjON" 3 140 0X 75,X
T**H PN 1X0X 70X
TfnmpON' 123200X 1M.61
Taí^PN* 163400X 170.X
TfombmiPN* IX 0X 3 38
Unibanco PN * 1X0X 4300
0"<>ar PNB EO 50 0X 0.94
UVfTHna*ONV 300000 1.X
Uirunai PN ' 4 923 0X 0X 1.11
V C P PN * 5X0X 24.50
ValaBOocaON* 1 5400X 250 X
Va»« R Doca PN 250X0X 15650
VaogPNlNT 10X0 2 80
V-O* Smanni ON. ...... 2080X IX
Vigor PN* 10000 180X
Vi^aeaPNB* 1910X 004

• Weg PN 'EO 40» 400X
Watzai Fund PN  15X0X 0,13
WNrt Martm* ON 326 4X0X 120
W-*slPN 10X V»

CONCOROATÀRIAS
Títulos Ot<1 Abt

020
2.15
072

756 X 1
385 02

1.28
IX
173
1 34136

12 50
162

31X
093
069
5.X

29.X
20,W

310
0.45
093

27.X
1540
19 76
33 39

1.84
7.15

43.01
4 14

41.00
057
074

178.01
1X.X
42.10
52.70

250 X
64 X
66.X

2?50l
372.00

75 X
70.X

150.00
170.X

338
43.X
0.94
100
1 10

24 20
248 X
156.50

2.75
3.45

IX X
0.04

4<J0X
013
1 18
185

020
2.15
0,72

756X '
385.59

1.28
1.34
1,73
134
135

1285
1.62

3198
094
0 70
5.10

29.X
2062

3.50
0.46
094

27.60
15.42
19.88
33.41

1.84
7,15

43 19
4 14

41.49
0»
074

17801183.95
42.38
53.04

250 X
64X
67.56

29985
37289
7586
7346

151.05
171.2B

33643X
0.94
IX
1.11

24 A4
251 X
157,74

2 78
349

180.X
004

4XX
0.13
1 18
185

020
2 15
073

76501 1
386 02

1.28
1.341 73
1,34
1.36

13 X
1.82

32.X
0.tí5
0,70
5.21

29.X
20.70

3.X
0.48
096

20.X
1581
20 15
36.44184

7.16
436!

4 14
41.51
0.X
0 74

1XX
187.00
42.X
53X

250 00
64 X
68 X

3X01
374,40
76X
7599

152.50
172.X

33843 X
0.94100

12
24X

253 X
161.X

X
XIX X

004
4XX

0.13
120
185

o»-'ni
2.15 •
6T2 -*t4

766.01) .;V
366.02 * 0.2
ar'\

.ni
134» hí

r13.00
31.00 3.1
094 "lio

m29®
20.70 ?Q11
0.4fclH2
096 ? L0

16.8"? "t0
19 X *T.5
33 4<W«4

134 sJL?i R -
43 01 " Hy
4.14

41 5^»
0 74 ' 1

180.00"$/
187.X **í> 5
4«0 4'J ,.

2X.X ',4 1
íu.od' vis
68.X 4.4

3no.tif'
37W1Í15«

75.99 «1.3
15260
171 X *05

33<r^l»;43X -48
Í4 **

l®11 -09
muni253Í41 »v

161 X >ÍJÍ
i75 J\7
355 »Á*

1®XU-{|o
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Chuva volta a castigar o Rio

^Temporal de fim de tarde alaga varias ruas, interrompe o fornecimento de energia em alguns bairros e provoca engarrafai

J „„Yoltou a chover forte, no fim Lul8 Alvaren?a
, d» tarde dc ontcm em loda acida- m ^1**1 MBf .111HI/ i W-. '•VT Pntncni
\ de. Mais uma vez, o temporal mM / / W I J />«-•*'' "-1 IXpiUOJII

) eausou transtornos aos cariocas ¦ * 
J 

I 
que voltavam IllBlH 1111

! aTu" 
MtmPhSmrlg^a8uUra{»r

\ sucesso, as margens

aguardaram

nos momenta, 296 for
«ente de Carvalho, a casa do nu- dos na caPltaL N,° 11
mero 151 da Rua Itapua desabou. pessoas

fSegiindo informacoes da Defesa 0 ma>or
•Civil do municipio, uma menina !jos de M^spirose e

| desapareceu nos escombros. Uma BB||B^W|5J5SSPW^HBBBH|Hil^^^» *1^ 
,J, Jorge, na Barra da 1

(eqnipe do Corpo de Bombeiros :-'~Z.VjgsgS^ —«« • 
^/fkM K*/. ternagoes.

acionada, mas fim da * 0 coordenador

| noite nao tinha encontrado o cor- I gia da Secretaria Esta

I pa.O Aeroporto Santos Dumont #f| | I®! | 
- de, Marcos Fonseca,

voKou a Gear fechado para pou- ^ ^havera uma queda n
sos e decolagens durante 50 minu- v _ ^ casos da doenpa dur
toff - das 18h50m as 19h40m. Os na' "MuS dcpois VU>

(trens operaram com atrasos de ate aumento, por causa

} 20'jninutos nos ramais de Japeri a ca'r
; Deodoro. atingindo areas
\ Motoristas — Na Rua Ma- das<0 que favorece a

ria"'Benjamin, 660, em Pilares, da ^ocn(«a
de uma casa desmoronou. Os principals

j} transito —
nas ruas do

Laranieiras e
do .muitos abando- —
nar os carros. no corpo, dor de

Tffiiu Vicente de ^^^^^HHHHHfl3££HHHHHHHHHHRHRMNR9|H|flHHHiHHHHPHI^HHHH na
. deXucas, Cordovil e Vig&rio Ge- ^huv^^man^^d^^ntenui!agoi^dr^^ua^!^on^orte!^sustou moradores de Jacarepagua e parou o transito em tenia a cidade escura.
ralv'0 volume de &gua foi tao
grande que as pessoas nao conse- , . ....
gul&m entrar em casa. No restau- *v* i t r r & r • l rante El Churrasqueto, na Rua Ififnip Ho Inffa p ITU011
Teixeira de Castro, em frente ao L'IHUC Uil U1Oit C Ua&"

Bonsucesso Futebol Clube, as q <j0 pnmeiro rela- O laudo conclusivo das condi-
mesas e cadeiras toram arrastadas pun(jaQg0 je Engenharia goes da Baia, no entanto, so sera A ^ . T^ * pw t-^ ~i\ t A f-N1 f"'\ T~^ 

~T%

x! r^ A a rv» do Meio Ambiente (Feema) sobre conhecido amanha. 0 material l\ ( \ L| /\ I l L \ A Wl IA l <

feteA choveu SucVmas'as 
°.dique em que a1ComPanhia ln" c?letado e a^lisado a?ora 1 V\J /\ 1J l\ J J JLj IN J\UVJ JLJ l\ 1repftgua, luovlu puu^u, nias. ab armazena seu lixo toxico e que nao inclui os organismos vivos.

ruas ficanim alagadas devido ao transbordou durante o temporal "Os animais que vivem na Baia de
transbordamento dos nos Grande j ^ janejr0 apresenta Sepetiba, certamente, absorveram

..?: ®tiva'qu? na0 stiportaram dados 
preocupantes. 0 nivel de o material toxico e, atraves deles. -r *—^ -r —¦—^

, volume de agua que desceu da 2jnco ^ de 31,66 miligramas por poderemos saber com prccisao ¦ M 1 I ¦ 4 T—m. TT ¦ 1 /^N&rra de Jacarepagua. Em men°s Htro — o padrao e de 1 miligrama nivel de contamina?ao da Baia", I ¦ B J A | ' I ' L '
de 20 minutos de chuva, os nos ^ jjtro — e 0 de cadmio e de explicou Flavio Perri. O secreta- I I .1 m L\ I Itransbordaram. A situagao foi g gj miligramas por litro, en- rio acrescentou que, ate prova em I % l I / % I ^ I I J
piw nas margens do Rjo Grande, quant0amediapermitidaedeO,l contrario, as pessoas nao devem -"- -M_ -*- -±-

miligrama por litro. Segundo consumir qualquer alimcmo pro-

Luis Alvarenga
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Chuva volta a castigar o Rio

W'Temporal de fim de tarde alaga várias ruas, interrompe o fornecimento de energia em alguns bairros e provoca engarrafamentos

J „„Yoltou a chover forte, no fim
| d» tarde de ontem em toda a rida-
S d£. Mais uma vez, o temporal

| causou transtornos aos cariocas
que voltavam do trabalho, provo-

í çàtido gigantescos congestiona-
j jpentos nas principais vias de saí-
(da. do Centro. A Avenida Brasil
\ ficou completamente alagada. Em
i átlgtjns trechos, a água ultrapas-
í sòuum metro de altura. Em Bon-
| sucesso, às margens do Rio Faria
J Timbó, onde a lama das últimas

| chuvas ainda nào foi totalmente
retirada, moradores aguardaram

i apreensivos o fim do temporal,

j com medo de uma nova catástrofe
J como a de fevereiro, que deixou
173 mortos e milhares de desabri-
\ gados.

Algumas ruas da Barra, Gá-
j£a, Ipanema e Leblon ficaram
sem luz. A Avenida Niemeyer foi
fechada nos dois sentidos. Em Vi-

'«ente de Carvalho, a casa do nú-
mero 151 da Rua Itapuã desabou.

fSegündo informações da Defesa
) Civil do município, uma menina
I desapareceu nos escombros. Uma
(eqnipe do Corpo de Bombeiros
• foi acionada, mas até o fim da

| noite nào tinha encontrado o cor-
t po»,0 Aeroporto Santos Dumont
í voltou a ficar fechado para pou-
\ sos-e decolagens durante 50 minu-
! tos— das 18h50m às 19h40m. Os
\ trens operaram com atrasos de até
\ 20 ft)inutos nos ramais de Japeri e
; Deodoro.
\ Motoristas — Na Rua Ma-
i ria°,Benjamin, 660, em Pilares, o
| muro de uma casa desmoronou.
Q trânsito ficou completamente
engarrafado nas ruas do Catete,
Laranjeiras e Flamengo, obrigan-
do..muitos motoristas a abando-
nar os carros. Nos bairros da Pe-
nha, Vicente de Carvalho, Parada

.deXucas, Cordovil e Vigário G©-
raivo volume de água foi tão
grande que as pessoas nào conse-
gulàin entrar em casa. Nó restau-
rante El Chunasqueto, na Rua
Teixeira de Castro, em frente ao
Bonsucesso Futebol Clube, as
ínesase cadeiras foram arrastadas
pelas águas.

•Na Cidade de Deus, em Jaca-
choveu pouco, mas as

ruas ficaram alagadas devido ao
traâsbordamento dos rios Grande
e; Estiva, que nào suportaram o
votume de água que desceu da
Serra de Jacarepaguá. Em menos
de-20 minutos de chuva, os rios
transbordaram. A situação foi
pior nas margens do Rio Grande,
onde ficam cerca de 150 barracos.
A Siaioria dos moradores teve
que abandonar as casas inunda-
aas. Apesar de o vice-governador,

'Lutó Paulo Corrêa da Rocha, ter
garantido que autoridades esta-
duàis estariam de plantão no bair-
jfo se voltasse a chover, apenas um
destacamento do Corpo de Bom-
beftós ajudou a socorrer os mora-
dores. Nenhuma autoridade do
município esteve no local, e o
Centro de Defesa da Cidadania
permaneceu fechado. Desepera-

-do^ o pedreiro Amauri Soares re-
clamava da enchente. "Por 

que
Deus está fazendo isso? Até quan-

.fio nào chove o rio enche", dizia.
— Caótico — As principais
_tuas.de Vila Isabel, na Zona Nor-

te do Rio, já estavam alagadas.
Com as obras do projeto Rio-ci-
iíãüe, o trânsito ficou ainda mais
caótico no bairro. Em frente à 20a
Delegacia Policial, na Rua Vis-
conde de Santa Isabel, a água al-
&inçou quase um metro, isolando
os policiais. Na Estrada Grajaú-
TaCarepaguâ, o engarrafamento
jpa,pista de descida chegava a 2,5
Km. Em Jacarepaguá, próximo
áó-Hospital Cardosos Fontes,
houve deslizamento de pedras e
terra na pista, colocando em risco
os motoristas.p«».

A causa das chuvas e o encon-
ira de duas massas úmidas de ar

; uma quente e outra fria —
"Sobre o estado do Rio, parte de

São Paulo e o sudeste de Minas
-"Oertiis. Na semana passada, o
Instituto Nacional de Meteorolo-
gia (Inmet) previu que a massa
fria, vinda do Sul, iria dissipar as
nuvens sobre o estado, garantindo

. bom tempo. Mas, ventos do Nor-
te bloquearam a passagem da
massa fria, que acabou se encon-
trando com a massa quente. Este
choque de temperaturas provoca
a formação de nuvens.

e parou o transito em t a cuuuietarde orte, assustou mor* acareA chuva resona1 ontem alagou várias ruas

Leptospirose

mata mais 2
A epidemia de leptospirose fez

mais duas vitimas no Rio, aumen-
tando para oito o número de mor-
tos em conseqüência da doença.
Até o final da tarde tinham sido
notificados 315 casos no estado.
Os mortos são L.S., 52 anos, mo-
rador da Cidade de Deus e
L.S.X., 25 anos, da Taquara. Os
dois morreram no Hospital Lou-
renço Jorge, na Barra da Tijuca.

Ao contrário da expectativa
das autoridades sanitárias, o nú-
mero de casos da doença nào di-
minuiu. No último fim de semana
foram registrados 89 novos casos.
Dos 315 casos contabilizados até
o momento, 296 foram notifica-
dos na capital. No interior há 82
pessoas internadas. O Hospital
que reúne o maior número de ca-
sos de leptospirose é o Lourenço
Jorge, na Barra da Tijuca: 17 in-
ternações.

O coordenador de epidemiolo-
gia da Secretaria Estadual de Saú-
de. Marcos Fonseca, acredita que
haverá uma queda no número de
casos da doença durante a sema-
na. "Mas depois vai haver outro
aumento, por causa das chuvas
que voltaram a cair sobre o Rio,
atingindo áreas ainda enlamea-
das, o que favorece a transmissão
da doença", disse.

Os principais sintomas da lep-
tospirose — doença transmitida
pela leptospira, bactéria presente
na urina de ratos, que se espalha
na lama — são: febre alta, dores
no corpo, dor de cabeça, erupções
na pele, náuseas, vômito e urina
escura.

Dique da Ingá é frágil

O resultado do primeiro rela-
tório da Fundação de Engenharia
do Meio Ambiente (Feema) sobre
o dique em que a Companhia In-
gá armazena seu lixo tóxico e que
transbordou durante o temporal
do dia 13 de janeiro apresenta
dados preocupantes. O nivel de
zinco é de 31,66 miligramas por
litro — o padrão é de 1 miligrama
por litro — e o de cádmio é de
8,85 miligramas por litro, en-
quanto a média permitida é de 0,1
miligrama por litro. Segundo o
secretário estadual de Meio Am-
biente, Flávio Perri, em outubro
do ano passado a Companhia In-
gá já havia sido autuada pela Fee-
ma por causa das condições pre-
cárias do seu dique. Por isso, foi
pedido à empresa um estudo so-
bre as condições do dique.

O estudo, concluído em no-
vembro de 1995, constatou que o
dique havia sido construído sobre
terreno de mangue, o que o torna-
va frágil para suportar grandes
cargas. Ficou provada, ainda, a
necessidade urgente de aumentar
o dique em 30 centímetros. A Fee-
ma estipulou um prazo de cerca
de três meses para a obra — no
dia 28 de fevereiro de 19%, a obra
deveria estar concluída. Segundo
a Companhia, isto teria aconteci-
do não fossem as chuvas de 13 e
14 de fevereiro, que atrasarem o
trabalho.

O laudo conclusivo das condi-
ções da Baía, no entanto, só será
conhecido amanhã. O material
coletado e analisado até agora
não inclui os organismos vivos.
"Os animais que vivem na Baía de
Scpetiba, certamente, absorveram
o material tóxico e, através deles,
poderemos saber com precisão o
nível de contaminação da Baia",
explicou Flavio Perri. O secretá-
rio acrescentou que, até prova em
contrário, as pessoas nào devem
consumir qualquer alimento pro-
veniente da Baía de Sepetiba.

Tempo — Não bastasse o
problema atual do transborda-
mento do dique, a Companhia In-
gá apresenta outros pontos criti-
cos em termos de proteção am-
biental. A Feema alega que a
Companhia Ingá já vinha des-
cumprindo algumas regras há al-
gum tempo. O último relatório,
por exemplo, aponta para um
descarregamento recente de me-
tais pesados, anterior às chuvas.
A punição à companhia, no en-
tanto, não se restringe às multas.
"A multa não pode ser a única
forma de punir a empresa, ainda
mais quando essa empresa está
em concordata, como é o caso da'
Companhia Ingá. Vamos exigir
da Companhia aquilo que sabe-
mos que ela pode fazer. A empre-
sa pode quebrar, e ai a situação
será mais difícil", analisou Flavio
Perri.

Acaba de nascer a
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a castigar o mo

ruas, interrompe o fornecimento de energia em alguns bairros e provoca engarrafame

u. Voltou a chover forte no fim
da tarde de ontem em toda a cida- MvcoTerranova T «- *

aos ^fjlf 

l 
* 

^ ^

mcntos nas principals vias de sal- A epidemia de leptospi
da do Centro. A Avenida Brasil \| duas no Rio,

com medo de

gailos. da

que as pessoas pela

so, as mesas e cadeiras foram ar- u na pele, nauseas, vomito
rastadas pelas aguas. Na Favela do Muquigo, inundada pelo Rio Grande, bombeiros usaram cordas e ate botes para retirar moradores queficaram ilhados nos barracos escura.

Na Cidade de Deus, em Jaca¬
repagua, choveu pouco, mas as
ruas ficaram alagadas devido ao j j rvtransbordamento dos rios Grande taos na Udade de Deus
e Estiva, que nao suportaram o 
vojwme de &gua que desceu da paulo mussoi trechos. Alem do assoreamento,
Serra de Jacarepagua. Em menos Os moradores da Cidade de tol®s as pontes que passam sobre
deS minutos de chuva, os rios Deus, em Jacarepagua, voltaram °. Rjf Grande tern lixo acumula- l\ A F\ P TV T A O /^ T? D A
fcbordaram. Asitulaofoi a viver na noite de ontem o drama do. Em frente d Favela do Muqui- /A 1 i A I 1 A lr, \ /\ i P i li A
pior.nas margcns do Rio Grande, do temporal de fevereiro, sem que ?o, uma ponte de concreto da Te- _/_ X. VJi m I J1. \~ \S M.—J J_ ix \ k_J V I—J LI -> V
onde ha cerca de 150 barracos. fosse preciso chover muito. 'ei3 tam^m contribuiu para re- _____—
materia dos moradores teve que agua da tempestade que atingiu Presar a a8ua-
abandonar as casas inundadas. Serra de Jacarepagua correu para O Grupamento do Corpo de _ _____
Apesar de o vice-governador, os tres rios que cortam a regiao e, Bombeiros foi o unico orgao esta- I £ I I
Luis Pauio Correa da Rocha, ter em apenas 20 minutos, as ruas dual que esteve na Cidade de I I I m k 

~| 
[V f I ^

gafantido que as autoridades es- estavam cheias. Em alguns pon- Deus durante a enchente de on- III w-*^ /% I
. {aduais estariam de plantao no tos, a agua atingiu 1,5 metro, dei- tem. Apesar de o vice-governa- U \ J I I f-A I \ I
bairro se voltasse a chover, ape- xando dezenas de casas alagadas. dor, Luis Paulo Correa da Rocha, JL JL JL J- M—I—L 1 JL K^_J
has um destacamento do Corpo Para resgatar os desabrigados, ter garantido que o estado daria
de Bombeiros ajudou a socorrer havia apenas um destacamento de assistencia a comunidade, o presi-
os moradores. Nenhuma autori- dez homens do Corpo de Bombei- dente da Associagao de Morado- M~

"daije do municipio esteve no lo- ros, que precisaram usar botes res, Francisco Jose dos Santos, % /¦ "| 
^ T\ f \ T TT'cai.eo 

Centro deDefesa da Cida- nos salvamentos. denunciou ao JORNAL DO % / I |i II | 
1 f A I I

dania permaneceu fechado. Dese- Uma das areas mais atingidas BRASIL que nenhuma autorida- Mi I I 1 r\ I .1 m I I .

perado, o pedreiro Amauri Soares foi a Favela do Muquigo, nas de encontrada. Em protesto _1_ ? | | J JL m. Vy kJ—-J ®
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Na Favela do Muquiço, inundada pelo Rio Grande, bombeiros usaram cordas e até botes para retirar moradores que ficaram nos barracos
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Chuva volta a castigar o Rio

Temporal de fim de tarde alaga várias ruas, interrompe o fornecimento de energia em alguns bairros e provoca engarrafamentos

> u, Voltou a chover forte no fim
| da tarde de ontem em toda a cida-
i de. Mais uma vez, o temporal
j causou transtornos aos cariocas
j que voltavam do trabalho, provo-
I çando gigantescos congestiona-
j mentos nas principais vias de sai-
t da do Centro. A Avenida Brasil
! ficou completamente alagada. Em
í alguns trechos, a água ultrapas-

| sou um metro de altura. Em Bon-

| sucesso, às margens do Rio Faria
í Timbó, onde a lama das últimas
j chuvas ainda não foi totalmente

retirada, moradores aguardaram
apreensivos o fim do temporal,
com medo de uma nova catástrofe
como a de fevereiro, que deixou
73,mortos e milhares de desabri-
gados.
_ Algumas ruas da Barra, Gá-
vea, Ipanema e Leblon ficaram"liem 

luz. A Avenida Niemeyer foi
fechada nos dois sentidos. Em Vi-

-«ente de Carvalho, a casa do nú-
mero 151 da Rua Itapuâ desabou.
O Aeroporto Santos Dumont fe-
chou para pousos e decolagens
durante 50 minutos — das
18h50m às 19h40m. Os trens ope-
ratam com atrasos de até 20 mi-
nutos nos ramais de Japeri e Deo-
dotfo.

Motoristas — Na Rua Ma-
ria Benjamin, n° 660, dm Pilares, o
muro de uma casa desmoronou.
O Jttânsito ficou completamente
engarrafado nas ruas do Catete,
Laranjeiras e Flamengo, obrigan-
do muitos motoristas a abando-
naj-.os carros. Nos bairros da Pe-
nha, Vicente de Carvalho, Parada

-de Lucas, Cordovil e Vigário Ge-
•nih o volume de água foi tão
grande que as pessoas não conse-
guiam entrar era casa. No restau-
rante El Churrasqueto, na Rua
Teixeira de Castro, em Bonsuces-'só, 

ás mesas e cadeiras foram ar-
rastadas pelas águas.

Na Cidade de Deus, em Jaca-
repaguá, choveu pouco, mas as
ruas ficaram alagadas devido ao
transbordamento dos rios Grande
e Estiva, que não suportaram o
volume de água que desceu da
Serra de Jacarepaguá. Em menos
de^O minutos de chuva, os rios
triÇfisbordaram. A situação foi
pidrnas margens do Rio Grande,
ande há cerca de 150 barracos. A
maioria dos moradores teve que
abandonar as casas inundadas.
Apesar de o vice-governador,
Luis Paulo Corrêa da Rocha, ter
garantido que as autoridades es-
taduais estariam de plantão no
bairro se voltasse a chover, ape-
fias um destacamento do Corpo
de Bombeiros ajudou a socorrer
os moradores. Nenhuma autori-

;daijle do município esteve no lo-
cai, e o Centro de Defesa da Cida*
dania permaneceu fechado. Dese-
perado, o pedreiro Amauri Soares' 
reclamava da enchente. "Por 

que
. Deus está fazendo isso? Até quan-
dcnão chove o rio enche", dizia.

. j Caótico — As principais
tuijs de Vila Isabel, na Zona Nor-

'te do Rio, ficaram alagadas. Com
as obras do projeto Rio-Cidade, o
trânsito ficou ainda mais caótico
no. bairro. Em frente à 20a Dele-'gaÇiU Policial, na Rua Visconde
de Santa Isabel, a água alcançou
quase um metro, isolando os poli--jjais. Na Estrada Grajaú-Jacare-
paguá, o engarrafamento na pista"drdescida chegava a 2,5 quilôme-'$os. Em Jacarepaguá, próximo
ao Hospital Cardosos Fontes,

-houve deslizamento de pedras e
terra.

chuva de ontem foi provoca-
da pelo encontro de duas massas
úmidas de ar — uma quente e
outra fria — sobre o estado do
Rip, parte de Sâo Paulo e o sudes-
te ¦de Minas Gerais. Na semana
passada, o Instituto Nacional de

^Meteorologia (Inmet) previu que
a massa fria, vinda do Sul, iria
dissipar as nuvens sobre o estado,
garantindo bom tempo. Mas ven-
tos do Norte bloquearam a passa-
^em da massa fria, que acabou se
encontrando com a massa de ar

jjuente. Este choque de tempera-
' «uras provoca a formação de nu-

ven§ cheias de vapor d'água, res-
ponsáveis pelas pancadas de chu-

"va no fim do dia. O fim da chuva
de ontem, no entanto, não signifi-
ca menos risco para os cariocas.
As previsões da Meteorologia pa-
ra hoje garantem: novas pancadas
de chuva devem voltar a cair no
inicio da noite.

M«rco Terranova
Leptospirose

mata mais 2
A epidemia de leptospirose lez

mais duas vitimas no Rio, aumen-
tando para oito o número de mor-
tos em conseqüência da doença.
Até o final da tarde tinham sido
notificados 315 casos no estado.
Os mortos são L.S., 52 anos, mo-
rador da Cidade de Deus e
L.S.X., 25 anos, da Taquara. Os
dois morreram no Hospital Lou-
renço Jorge, na Barra da Tijuca.

Ao contrário da expectativa
das autoridades sanitárias, o nú-
mero de casos da doença não di-
minuiu. No último fim de semana
foram registrados 89 novos casos.
Dos 315 casos contabilizados até
o momento, 296 foram notifica-
dos na capital. No interior há 82
pessoas internadas. O Hospital
que reúne o maior número de ca-
sos de leptospirose é o Lourenço
Jorge, na Barra da Tijuca: 17 in-
ternaçòes.

O coordenador de epidemiolo-
gia da Secretaria Estadual de Saú-
de, Marcos Fonseca, acredita que
haverá uma queda no número de
casos da doença durante a sema-
na. "Mas depois vai haver outro
aumento, por causa das chuvas
que voltaram a cair sobre o Rio,
atingindo áreas ainda enlamea-
das, o que favorece a transmissão
da doença", disse.

Os principais sintomas da lep-
tospirose — doença transmitida
pela leptospira, bactéria presente
na urina de ratos, que se espalha
na lama — são: febre alta, dores
no corpo, dor de cabeça, erupções
na pele, náuseas, vômito e urina
escura.

Caos na Cidade de Deus

PAULO MUSSOI
Os moradores da Cidade de

Deus, em Jacarepaguá, voltaram
a viver na noite de ontem o drama
do temporal de fevereiro, sem que
fosse preciso chover muito. A
água da tempestade que atingiu a
Serra de Jacarepaguá correu para
os três rios que cortam a região e,
em apenas 20 minutos, as ruas
estavam cheias. Em alguns pon-
tos, a água atingiu 1,5 metro, dei-
xando dezenas de casas alagadas.
Para resgatar os desabrigados,
havia apenas um destacamento de
dez homens do Corpo de Bombei-
ros, que precisaram usar botes
nos salvamentos.

Uma das áreas mais atingidas
foi a Favela do Muquiço, nas
margens do Rio Grande, onde
existem 128 barracos. Nas ruas, a
força das águas do rio provocou
correntezas, que arrastavam mó-
veis e restos de casas. Os desabri-
gados estão sendo levados para as
escolas municipais Augusto Mag-
no e Leila de Carvalho e para o
Ciep João Batista. Entre os mora-
dores que perderam suas casas es-
tava uma mulher com leptospiro-
se e um bebê de I mês. A mãe do
menino, Michele dos Santos, de
23 anos, lamentava a perda dos
últimos móveis que sobraram de-
pois das enchentes de fevereiro.

Os três rios que transbordaram
— Grande, Estiva e Banca da Ve-
lha — estão assoreados em vários

trechos. Além do assoreamento,
todas as pontes que passam sobre
o Rio Grande têm lixo acumula-
do. Em frente à Favela do Muqui-
ço, uma ponte de concreto da Te-
leij também contribuiu para re-
presar a água.

O Grupamento do Corpo de
Bombeiros foi o único órgão esta-
dual que esteve na Cidade de
Deus durante a enchente de on-
tem. Apesar de o vice-governa-
dor, Luís Paulo Corrêa da Rocha,
ter garantido que o estado daria
assistência à comunidade, o presi-
dente da Associação de Morado-
res, Francisco José dos Santos,
denunciou ao JORNAL DO
BRASIL que nenhuma autorida-
de foi encontrada. Em protesto
contra o abandono de Jacarepa-
guá, funcionários da Cedae fazem
greve hoje, desviando seus esfor-
ços para a Cidade de Deus, onde
pretendem trabalhar durante todo
o dia limpando as ruas e ajudan-
do os moradores.

O governo do Estado, que
anunciou que faria em dois dias o
que a prefeitura do Rio não fez
em 15 dias, acabou contribuindo
para agravar os efeitos da chuva
de ontem na Cidade de Deus. As
três empreiteras contratadas peta
Seria para retirar a lama do últi-
mo temporal deixaram parte da
terra acumulada na beira dos
rios.

GRUPO DE MÍDIA
RIO DE JANEIRO

CONVOCAÇÃO
Comunicamos abaixo as datas para apresentação de chapas e

eleição da próxima diretoria do Grupo de Mídia.
• Apresentação das chapas até 08 de morço,

aos cuidados de Heliane Antonelo através do fax 537-8419.
• Eleição: dia 26 de março, na sede da ABP das 9h às 16h.

Cc itamos com a participação de todos.
A Diretoria.

Acaba de nascer a
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E JÁ É LÍDER DE

MERCADO.
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do R$ 5 inilhoes na compra de tros, com capacidade para oito
equipamentos de informatica.

Governo 
faz blitz em bancos

sfstentialfeCult ura^GoncaIves Os bancos de sangue e as uni- sangue as condigoes higienico-sa- tuto de Hematologia Santa
Le(j0 dades de tratamento hematologi- nitarias das unidades. Dcpenden- Catarina — uma clinica particu-

co do Rio Janeiro estao do das irregularidades, os postos lar na Tijuca.
BHHHHHBHH^I wL;liTn# r 

' S;e"lro mira dopiriist6rio da Saude e da hematologicos e bancos de san- rk ™.iatArinc nr«i.m:«JiiL
P?S NrfvL 810 secretaria estadual de Saude. On- gue podem ser interditados. No'¦tuto Cultural Piramide do»Saber, tem, tecnicos do ministerio e da ano passado, uma operagao de .. M , . J ,conc ! os

Educandario Marques de Parana- Sio Jo>o do MorM. Cole- FiscalizaQao Sanitaria da secreta- vistoria resultou no fbchamento Jf* Mas»laudo final, que deve-
gua, Complexo Cultural Anchie- gio Bom Jesus, Umao Educacio- rja vistoriaram tres unidades da de unidades em Tres Riose Barra . aPontar situa^ao real de fun-

¦ a, niao Educaeional Nova nal de Sao Joao de Meriti cidade, mas a blitz deve durar ate Mansa, no interior do estado. cionamento desses mstitutos, so"" o 
inicio de julho. 0 ministerio Relat6rios — No primeiro 

cstara Pronto n0 fim da semana.

fiscalizar 70 unidadcs dia de blitz, tecnicos da Secretaria 
"Na cidade do Rio.- co-

publicas c privadas poranocm ^ Fiscaliza^ao Sanitaria cstivc* rnc^amos a vistona, nao acrcdito
todo o estado, com o apoio de ram n0 |nslilut0 Estadual de He- <lue a situagao seja tao grave, ja

. ZfzF^S!irrarsr&rs&^trssu. ***&,«>»»««<«*
lucrativas que podem ser dasenvatvidas em seu tempo ocioso. Grdtii Softwn compbto Os fiscais vao checar desde tal Universitario Clementino Fra- Mas, no interior do Estado, nao'posttris"p!SoFum^nes^^f^ntsoHi^'°""e*empl" ,Rt 39,00 * °MP' acondicionamento e testagem do ga, na llha do Fundao,e no Insti- conhecemos a situapao atual.".

(i IBWMi 
E uma revista melhor que a outra. J | Jr^ J%yjJ

Cario Wrede

Para José Simbra, pescaria tem que ser diversão e não risco de v/<

«11

Uma aventura no mar ¦

TRABALHE COM SEU MICRO

É uma revista melhor que a outra.

O GUINNESS BOOK 96

SÒ 4 IGUAIS DE R$ 48,00

LIGUE AGORA MESMO

TEL: (021) 233-9132

Ganhe muito prestando serviços no setor de informática.
Saiu o Guia "Trabalhe com teu micro". Nova EdiçSo Atualizada, com 70 atividades
lucrativas que podem ser desenvolvidas em seu tempo ocioso. Qfátia Software completo
com centenas de dados e informações úteis. Peça o seu exempter Ifíf 39,00 + Desp.
Postais) Pelo Fone 10671 765-3047 (PtantSo Hoje).
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pessoas. Segundo o eletricista Jo-
sé Simbra, o mar estava calmo e a
maré baixa. "Só vamos para a
Ilha quando o mar está calmo. A
pescaria é diversão e não risco de
vida", disse, destacando que o bo-
te é seguro e usado até para salva-
mentos. Entretanto, depois que
chegaram à Ilha, o mar ficou agi-
tado, com ondas de dois metros;
impossibilitando a volta. Vl

O estudante Vágner dos Santos'
Souza chegou a pensar que mor-'
reria de fome. "Levamos apenas-
biscoitos e refrigerantes, além da-'
água; No domingo, tivemos qutf'
fritar peixes debaixo de muita
chuva. O pior era saber que nãoi
podíamos voltar nem avisar a nin-
guém. Pensei no pior", disse. uu

O resgate só aconteceu ontem
às 8h30, depois que a esposa dç,
Vágner, Vanda Sueli, avisou ao,
G-Mar. O comandante do Gru-
pamento, major Marcos Aurélio''
da Silva, acionou um helicóptero,
10 salva-vidas e dois jet-skis.-•"Quatro foram içados pelo heli-'
cóptero e dois retornaram de bo-
te, acompanhados por jet-skis"; ¦
disse.

fraudes em 87 escolas
M

u Grupo fica dois

dias em ilha por
causa do mau tempo

T T ma tradicional pescaria de
U fim de semana entre amigos

quase termina em tragédia na
Barra da Tijuca. Com pouca co-
mida e água, sem comunicação e
abrigados em uma gruta, seis ami-
gos ficaram dois dias na Ilha Tiju-
cas, a três quilômetros da praia,
esperando o mar baixar para vol-
tar ao continente. O Grupamento
de Salvamento Marítimo
(G-Mar) da Barra, em uma ope-
ração que durou duas horas e
meia, resgatou, ontem de manhã,
José Simbra Neto, 34 anos, Rô-
mulo Magno de Souza, 16, Vág-
ner dos Santos Souza, 21, Dou-
glas Borges Vasconcelos,' 24, Leo-
nardo da Silva Gerardo, 22, e
Sandro Rodrigues da Silva, 23.

A aventura dos pescadores co-
meçou sábado ás 15h, quando o
grupo saiu do Canal de Marapen-
di num bote inflável de três me-
tros, com capacidade para oito

Ministério comprova

Dos 181 colégios investigados no Rio,
48% recebiam bolsas irregularmente

" 
Quase a metade das escolas au-

~ ditadas pelo Ministério da Educa-
^ção (MEC) no Rio cometeram
—"fraudes comprovadas para des-
•7-viar recursos do salário-educação
|C^— bolsas de estudo pagas com
«-dinheiro do Fundo Nacional de
•"-Desenvolvimento da Educação~]FNDE). Foram investigadas 181
^escolas. Em 14 delas, as chamadas

Bmtumas, 
nenhum dos 3.429 alu-

os apresentados como bolsistas
^existia. As bolsas pagas a estas
~ escolas, no ano passado, totaliza-~*Yam R$ 530 mil. Outras 73 escolas
pioram descredenciadas por apre-
sentarem mais de 10% de alunos
^irregulares ou inexistentes. Elas^receberam, no ano passado, re-
—cursos de R$ 1,52 milhão, referen-
Mes a 9.887 bolsas de estudo.

As 87 escolas irregulares —
348% do total investigado — fo-
«iram descredenciadas e, durante"Ppelo menos dois anos, não pode-

rão receber recursos públicos.
««"Vamos fazer uma cobrança ad-
"Tministrativa, para recuperar os re-
;„.eursos desviados, e enviar os rela-
| tórios de auditoria à Polícia Fede-
'"¦ral, que já abriu inquérito para
3purar as irregularidades", afir-
[jmou ontem o secretário-executivo

Tio FNDE, Barjas Ncgri. A PF vai
investigar também se houve coni-

vencia de funcionários do MEC
com a fraude.

As descobertas resultaram de
auditoria iniciada no ano passado
pela Delegacia do MEC no Rio e
por auditores enviados de Brasília
pelo ministério. O objetivo era
checar se as escolas realmente ofe-
reciam o número de bolsas indica-
do. Depois das primeiras 181 es-
colas investigadas, o MEC já
abriu nova auditoria que abran-
gerá outras 257 que constam do
cadastro. Cada aluno bolsista dá
às escolas o direito de receber RS
21 mensais. Os alunos são indica-
dos por empresas que recolhem o
equivalente a 2,5% de suas folhas
de pagamento ao FNDE.

De acordo com Baijas Negri,
há dois tipos de fraude: algumas
escolas simplesmente inventaram
listas de alunos e outras acrescen-
taram nomes às listas de indica-
ções realmente feitas pelas empre-
sas. "Pode ter havido falsificação,
além de estelionato", diz Baijas
Negri. A delegada da Demec do
Rio, Sônia Moreira, atribuiu as
fraudes a uma falha no sistema de
verificação das informações pas-
sadas pelas escolas. Para resolver
o problema, o MEC está investin-
do R$ 5 milhões na compra de
equipamentos de informática.

Governo faz blitz em bancos de sangue

Os bancos de sangue e as uni-
dades de tratamento hematológi-
co do Rio de Janeiro estão na
mira do Ministério da Saúde e da
secretaria estadual de Saúde. On-
tem, técnicos do ministério e da
Fiscalização Sanitária da secreta-
ria vistoriaram três unidades da
cidade, mas a blitz deve durar até
o inicio de julho. O ministério
promete fiscalizar 70 unidades —
públicas e privadas—por ano em
todo o estado, com o apoio de
funcionários de órgãos estaduais.

Os fiscais vão checar desde o
acondicionamento e testagem do

sangue às condições higiênico-sa-
nitárias das unidades. Dependen-
do das irregularidades, os postos
hematológicos e bancos de san-
gue podem ser interditados. No
ano passado, uma operação de
vistoria resultou no fechamento
de unidades em Três Rios e Barra
Mansa, no interior do estado.

Relatórios — No primeiro
dia de blitz, técnicos da Secretaria
de Fiscalização Sanitária estive-
ram no Instituto Estadual de He-
matologia, no Centro, no Hospi-
tal Universitário Clementino Fra-
ga, na Ilha do Fundão, e no Insti-

tuto de Hematologia Santa
Catarina — uma clínica particu-
lar na Tijuca.

Os relatórios preliminares dos
técnicos deverão estar concluídos
hoje. Mas o laudo final, que deve-
râ apontar situação real de fun-
cionamento desses institutos, só
estará pronto no fim da semana.

"Na cidade do Rio, onde co-
meçamos a vistoria, não acredito
que a situação seja tão grave, já
que fiscalizamos com freqüência.
Mas, no interior do Estado, não
conhecemos a situação atual.".

diz o coordenador de fiscalizaçâb.
Mauro Modesto.

Panorama — Em São Paulo,
em Minas Gerais e no Acre,, a
fiscalização já começou há uma
semana. Técnicos da secretaria
estadual do Rio de Janeiro foram
enviados a esses estados, para au-
xiliar nas vistorias.

A blitz — um convênio entre
as secretarias de Saúde de cada
estado e o Ministério da Saúde n-
será anual. Com as vistorias, os
técnicos do ministério pretendem
traçar um panorama da coleta e
tratamento do sangue no Brasil.

,v Belf ord Roxos Jardim Escola
.Nuvenzinha Branca e Escola Jor-
dão
Duque «Io Caxlast Colégio"Modelar, Colégio Imaculada
Conceição, Colégio Master, Insti-

'¦tuto Cultural Pirâmide do Saber,
Edueandário Marquês de Parana-
guá, Complexo Cultural Anchie-

• tta, União Educacional Nova

Campinas
Nova Iguaçui Sociedade As-
sistencial e Cultural Gonçalves
Ledo
Rio do Janolroí Centro
Educacional Turmalina, Colégio
Padrão Novo
S*o Joio do Morltli Colé-
gio Bom Jesus, União Educacio-
nal de São João de Meriti
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Bicheiros têm
suspenso

João C«rqu«lra/2S 5 93

'Miro', um dos contraventores presos, è acusado de alugar um imóvel em Ipanema para controlar indiretamente as apostas

^Guerra de funkeiros mata dois na Baixada

Namoro causou vingança

Um garoto, até agora identificado ape-
como Marcelo, integrante de uma tur-
de funkeiros chamada de Galera da

z Vermelha, teria sido o causador da
que terminou com três mortes e dez

idos na madrugada de sábado, na Rua
ichuelo, no Centro, depois de saírem do
le do Clube Pavunense, na Pavuna. On-
, durante o enterro dos três rapazes, no

emitério do Catumbi, parentes das viti-
mas comentavam que, no baile, Marcelo
teria namorado uma menina da turma ri-
vai, a Galera do Barroso. Na saída do
baile, houve troca de ameaças entre as
duas turmas.

Quatro rapazes feridos a tiros ainda
estão internados no Hospital Souza
Aguiar. O caso mais grave é o de Anderson
Pires da Silva, de 13 anos, atingido na
cabeça. Ele está no Centro de Tratamento
Intensivo e sobrevive com a ajuda de apa-
relhos. André Luís Piedade Silva, Marcos
Juliano e Hélio da Silva de Almeida conti-

nuam no hospital mas não correm mais
risco de vida. Os outros seis jovens, tam-
bém feridos á bala, já tiveram alta.

A morte dos rapazes gerou revoltou os
funkeiros. O primeiro a ser enterrado foi
lgor Percs Santos. A tarde, no enterro de
Felipe de Moura Rodrigues, vários jovens
cobriram a cabeça com as camisas para
não serem identificados. Nenhum dos jo-
vens quis comentar a morte dos rapazes e
nem se o conflito de sábado pode gerar
uma guerra entre turmas de baile funk.

O advogado Carlos José Andrade e
Aguiar, irmão de Leo Larry Gonçalves de
Andrade, também morto no sábado, disse
que ele foi ao baile escondido. "Leo disse
que ficaria no terreirão do samba e voltaria
às duas horas". A policia ainda não tem
pistas sobre os assassinos. Os policiais da
5aDP (Mém de Sá) só tem uma descrição
do atirador como um homem branco, apa-
rcntando 20 anos, que estava na garupa de
uma moto vermelha.

Traficante é 
preso 

na Bahia

SALVADOR — Seis agentes da Divisão
Anti-Seqüestro (DAS) do Rio de Janeiro
prenderam ontem Jorge Luís dos Santos,
32 anos, que comandava o tráfico nas
favelas de Acari, Coroado. Pedreira e Jor-
ge Turco. Jorge Luís. um dos criminosos
mais procurados pela policia fluminense,
foi preso às I5h20 no saguão de desem-
barque do Aeroporto Dois de Julho, onde
esperava a chegada de amigos a Salvador.
Ele estava acompanhado de uma mulher,
liberada pela policia. Desarmado, o trafi-
cante não reagiu ao policiais, chefiados
pelo delegado Herald Espíndola. Jorge
Luis, conduzido à noite ao Rio, em vôo da
Transbrasil, cumprirá pena por tráfico e
seqüestro.

As investigações que resultaram na pri-
são do traficante começaram há quatro
meses sob o comandado de Herald Espin-
dola, chefe de Operações da DAS. Os

investigadores descobriram que, no sába-
do de Carnaval, Jorge Luis viajara para
Salvador, onde reside sua mãe, no bairro
do Abaeté. Na capital baiana, o traficante
passava-se por empresário em ferias e usa-
va documento de identidade falsa com o
nome de William. Só andava muito bem
vestido, com óculos sem grau e estava
sempre desarmado. A policia encontrou
com ele apenas RS 30.

A policia esperava encontrar o trafi-
cante escoltado e muito bem armado. "Na

favela de Acari. ele sempre enfrentou a
policia com armamento pesado", lembrou
o agente Roberto Gomes. Há quatro dias.
Jorge Luis alugara, por RS 4,4 mil men-
sais, um casarão em frente ao mar no
luxuoso condomínio Vilas do Atlântico,
um dos mais elegantes de Salvador, no
litoral norte da cidade. A casa tem dois
pavimentos, oito quartos, piscina e amplo

jardim. Apenas um caseiro tomava conta
da casa. Os investigadores desconfiam que
Jorge Luís pretendia montar uma rede de
tráfico no estado.

A investigação foi mantida sob sigilo e
contou com o apoio do delegado Waldir
Gomes Barbos;», assessor do secretário de
Segurança Pública, Francisco Neto. Ape-
nas o delegado Hélio Luz e o secretário de
Segurança, general Nilton Cerqueira, sa-
biam do trabalho. Assim que foi preso,
Jorge Luis foi levado para a sala da Poli-
cia Civil no aeroporto, onde permaneceu
até o embarque para o Rio. às I9h. Foi o
último passageiro a entrar no avião da
Transbrasil, acompanhado pelo delegado
Herald Espíndola e por outro policial.

O grupo de agentes estava em Salvador
desde sábado, investigando uma denúncia
sobre a presença do traficante na cidade.

Pesquisador

diz que 
funk

não é culpado

TV^" esmo diante do saldo de cinco
1V1 mortos e 14 feridos deixado por
brigas de galeras no Centro e em Duque
de Caxias (Baixada Fluminense) em me-

iios de 24 horas, o arquiteto e urbanista
-Manoel Ribeiro, 54 anos, saiu em defe-

rtrsa do funk — fenômeno que ele estuda
<rdesde 93. "Minha 

preocupação é que a
«Violência, mais uma vez, seja associada
,3o funk", disse, para inocentar o movi-
Emento que mobiliza mais de 1.5 milhão
_de jovens em centenas de bailes nos fins"de semana no Grande Rio, onde o funk

.dita comportamentos e fomenta diver-
sas atividades econômicas.
1 "O baile não tem nada a ver com isso.

em a música", argumentou Ribeiro,
o assinalar que a ocorrência de confli-

tos entre turmas não è exclusividade do
jfunk. 

"Entre os lãs do heavy-metal, nas
academias de jiu-jitsu e nas torcidas de
fubebol também acontece isso". O ar-
fcuiteto. que escreve um livro sobre o

a^novimento, observou que os bailes, co-
o outras festas coletivas, apenas pro-

iciam encontros de desafetos. "Nas 
pe-

ferias e nas favelas, existem rivalidades

2g>essoais, às vezes gratuitas, ou de gru-

pos envolvidos com tóxicos", disse. As
galeras acabam brigando, nos bailes,
por motivos alheios ao funk.

Para Manoel Ribeiro, os confrontos
armados entre galeras na Rua Riachue-
lo e em Caxias, na madrugada de do-
mingo e na de ontem, não devem ser
motivo para que o funk seja mais uma
vez acusado de fomentar a violência."Vão dizer que o responsável é o funk".
previu. O arquiteto destacou que. ao
contrário, o movimento tem sido um
poderoso fator de integração social en-
tre jovens de classe média e das favelas,
onde os bailes são cada vez mais fre-
qüentados pelos garotos do asfalto."Além de ser um instrumento de inte-
gração, o funk, com suas letras, tem
revelado a realidade das favelas".

Não é à toa, salienta, que os funkei-
ros têm programa nacional de tevê na
CNT, emissoras de rádio especilizadas e
idolos como o DJ Malboro. Por trás
dos ritmos simples e das letras diretas
dos raps. um intenso mercado de consu-
mo movimenta estúdios de gravação,
editoras de revistas e fabricantes de
acessórios como bonés e bermudas. O
poder de comunicação do funk é tanto
que Manoel Ribeiro se declara perplexo
com a indiferença das autoridades.
"Não entendo por que os governantes
não utilizam o funk para campanhas
sanitárias e i c educação para a cidada-
nia", reprova o pesquisador.

Betoneira de obra do

Metrô atropela menino

O menino Rafael de Matos Pereira, de
9 anos, morreu sábado, em Botafogo,
atropelado por um caminhão do tipo be-
toneira (que carrega cimento), placa
GK.M 9394, da Supermix. A empresa
presta serviços à construtora Andrade
Gutierrez, responsável pelas obras do Me-
trô na Rua Álvaro Ramos. No momento
do acidente, Rafael andava de bicicleta
pela Álvaro Ramos, onde morava, e ficou
imprensado entre um Fiat que estava esta-
cionado e o caminhão, que entrava na
rua.

O motorista da betoneira, Gilberto Pe-
na Sales, de 29 anos, tentou arrancar com
o veiculo mas foi impedido pela bicicleta
do menino, que ficou presa no caminhão.
"Quando ele olhou para trás e viu o Ra-
fael no chão, saiu correndo e foi se escon-
der dentro do canteiro de obras do Metrô.
O pessoal da rua queria bater nele", con-
tou Danielle Siqueira Leal. de 12 anos,
que estava andando de patins próximo ao
menino na hora do acidente.

Rafael foi levado ao Hospital Rocha
Maia, em Botafogo, e atendido por um
médico identificado apenas como Gui-

¦Jherme. um vizinho da Álvaro Ramos.

Pouco depois, foi removido em uma am-
bulância para o Miguel Couto, no Leblon,
onde morreu devido a hemorragia interna
e esmagamento dos órgãos.

A família de Rafael — que cursava a
quarta série do colégio judaico Barilan,
em Copacabana —, registrou a queixa na
10a Delegacia Policial (Botafogo), onde
foi instaurado inquérito por homicídio
culposo.

Judaica — A mãe de Rafael, a geren-
te de alimentos e bebidas do colégio Bari-
lan, Raquel Abitbol Raschkovsky, preten-
de processar a empresa Supermix. "Já 

que
não podem me dar meu filho de volta, vou
tentar conseguir deles dinheiro para obras
de caridade", afirmou.

Para seguir a tradição de luto judaica,
ela estava usando ontem à tarde roupas
rasgadas, sem tomar banho e, em sua
casa. os quadros haviam sido removidos
das paredes e os móveis estavam cobertos
por panos. Moradores da Rua Álvaro
Ramos colocaram, ontem de manhã, no
inicio da rua uma faixa em que se lia
"Obra assassina". Pouco tempo depois, a
faixa foi retirada por um funcionário do
Metrô, que não se identificou.

¦ Em menos de 24 horas, nova briga entre galeras rivais termina em tiroteio e 4 feridos na saída de um baile em Duque de Caxias

? O fotógrafo Anibal José Philot, 46
anos, que trabalha no jornal O Globo.
está desaparecido. Ele foi visto pela últi-
ma vez saindo do trabalho, na Rua Irineu
Marinho, Cidade Nova, às 20h20 de
quinta-feira, 29 de ferreiro. Seu carro,
um Santana vinho, ano 94, foi encontra-
do sábado passado, próximo à Favela do
Rato Molhado, em Del Castilho.

Mais um baile funk terminou em tragé-
dia no Rio. Num tumulto entre galeras
rivais, na noite de domingo, duas pessoas
morreram e quatro ficaram feridas em
[rente ao Clube Pavão, no bairro Vila Ro-
sário, em -Duque de Caxias, na Baixada
Fluminense. Foi o segundo caso de violên-
6|a entre funkeiros em menos de 24 horas.
Anteontem de madrugada, dois ônibus que
voltavam de um baile na Pavuna foram
atacados na Rua do Riachuelo, no Centro.
Resultado: três mortos e dez feridos.-r«

A confusão em Caxias aconteceu pouco
depois das 22h na esquina das ruas Urbano
Duarte e Jaboatão, a menos de 50 metros
do Clube Pavão. Galeras inimigas das co-
munidades Jaqueira e Suécia se encontra-
ram e começou o tiroteio. O cabo da Poli-
cia Militar João Félix de Souza, 36 anos,
db 12° BPM (Niterói), tentou conter o
tumulto mas acabou atingido por um tiro
no peito. Morador da vizinhança, ele esta-
vã comprando um refrigerante num trailer
na hora em que começou a troca de tiros.

Fogo cruzado — Segundo o dono de
um trailer no local, Anderson Garcia, 22,
houve intenso tiroteio. "Os tiros vinham de
todas as partes. Quem não conseguiu se
elrconder, fugiu correndo. Moro há 20 anos
aqui e nunca tinha visto nada parecido.
Foi um desespero", contou. No Togo cru-
z'ádo, três pessoas que nada tinham a ver
com a briga saíram feridas: o vendedor de

O baile do Clube Pavunense já havia
v4Tdo suspenso, no ano passado, depois de

ijma fiscalização do Corpo de Bombeiros,
•6Policia Civil e Juizado de Menores, por

causa das constantes cenas de violência
.tfrfotagonizadas por galeras de funkeiros. O
£ clube só voltou a promover bailes no início
f.fdeste ano, depois de atender às determina-
jeições baixadas pelo secretário de Segurança
mBiblica, Nilton Cerqueira, em setembro
.^passado. O secretário não quis comentar

os dois últimos incidentes.
•rim-Já o chefe de Polícia Civil, delegado
j-liélio Luz, pretende investigar os homici-
_çiTj)s como fatos isolados, alegando que os
^primes não aconteceram dentro dos clubes."É 

preciso ter muito cuidado, para não
fbüir no preconceito. Afinal, todos têm di-J i^dto ao lazer", disse Luz. As investigações

dos homicídios estão a cargo das delega-
cias da área — 5" DP (Lavradio) e 59a DP
(Duque de Caxias). Luz reconheceu que a
resolução da Secretaria de Segurança não
está sendo cumprida a risca.

O secretário Nilton Cerqueira regula-
mentou o funcionamento dos bailes funks
no Rio em setembro do ano passado, por
causa das freqüentes brigas entre galeras
na saída dos clubes. A resolução 71 deter-
minava a suspensão desses bailes em caso
de reclamações ou denúncias de moradores.

A medida do secretário foi uma respos-
tu à chacina ocorrida no Morro do Tura-
no, no Rio Comprido, em setembro passa-
do, quando nove jovens foram mortos,
num confronto entre traficantes que patro-
cinavam um baile funk na favela e uma
quadrilha rival.

Agência O Globo

peixe Jaime Antônio da Silva, 67 anos, foi
baleado quando saía de uma igreja evangé-
lica; Luciana de Almeida Bezerra, 22, e
Wallace da Cunha Campos, 20, foram feri-
dos na perna esquerda.

Os dois estavam conversando no trailer
de Luciana e tentaram se refugiar dos tiros
atrás de um monte de areia. Não consegui-
ram, mas salvaram Marluce Alves Da-
mião, 26. que ficou deitada embaixo dos
amigos. Todos os feridos foram levados ao
Hospital de Duque de Caxias. Um grupo
chegou a entrar no Clube Pavão, atirando
para o alto. O baile parou e o pânico
aumentou. Gritos, correria, pessoas se jo-
gando no chão, cenas de desespero. Cerca
de 1 mil pessoas estavam dentro do clube e
500 do lado de fora.

Perseguição — A tragédia só não foi
maior porque um carro do 15° BPM (Ca-
xias) chegou logo depois e as galeras rivais
se dispersaram. Os policiais perseguiram
10 homens armados até o final da Rua
Jaboatão, houve tiroteio e dois funkeiros
foram baleados: Luis Carlos Diniz, o Xu-
xu, 19 anos, e José Cristiano de Souza, o
Feijão, 31. Com eles, a polícia apreendeu
dois revólveres, uma garrucha calibre 320 e
um saco com oito cápsulas para 38 e sete
para 32. Mais tarde, os dois foram identifi-
cados como integrantes da galera da Ja-
queira.

MARCELO AH MED
O uso de testas-de-ferro pela cúpula do

jogo do bicho do Rio — condenada a seis
anos de prisão por formação de quadrilha
e bando armado — está sendo investigado
pela Justiça. Promotores reuniram docu-
mentos que comprovam que os bicheiros
usam esse artificio para driblar a lei e
continuar à frente de seus negócios. Um
dos indícios é um contrato assinado pelo
bicheiro Waldemir Garcia, o Miro, alu-
gando para Antônio Santos Aquino um
imóvel em Ipanema onde funcionava uma
loja de apostas. Em 13 de dezembro pas-
sado, foram presas duas pessoas no local e
apreendido material de contravenção.

O contrato, com data de Io de agosto

de 1993, indica que foi assinado por Miro
quando ele já estava preso e condenado. O
imóvel, localizado na Rua Visconde de
Pirajá 630, loja 1, foi alugado por cinco
anos, a RS 250 por mês.

As provas constam da denúncia apre-
sentada pelo promotor Nilo Cairo Lama-
rão, da 20a Vara Criminal. O processo foi
aberto após uma batida de policiais mili-
tares na loja de apostas, em que foram
presos Joaquim Geraldo da Cunha e Ma-
rilene de Souza Santos, Os dois foram
soltos porque o crime é afiançável.

As manobras de Miro, entretanto, fo-
ram descobertas a partir de depoimento
de Antônio Santos Áquino na 14"DP (Le-
blon), em 16 de fevereiro passado. O in-

quilino Santos Aquino disse que alugou o
imóvel para transformá-lo em loja de tna-
teriais elétricos, mas que ainda não tinha
aberto o comércio porque havia muitas
infiltrações. Explicou que o material
apreendido foi deixado por 

"um senhor
chamado Geraldo", que pediu as chaves
para usar o banheiro.

Segundo Antônio, Geraldo lhe pediu
as chaves enquanto as obras estavam pa-
radas por falta de dinheiro. Ele disse que
viajou e, ao retornar, em 20 de janeiro,
tomou conhecimento de que houve uma
batida policial na loja. De acordo com o
depoimento, Geraldo contou que guarda-
ram um "material" em sua loja por causa
da chuva.
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NERVAL CARDOSO

4» A CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO MINISTÉ-
t RIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE

JANEIRO convida os associados, amigos e
colaboradores do saudoso EX-DIRETOR NER-
VAL CARDOSO, para missa de um ano de
saudade que será celebrada na 3a-feira. dia 05
de Marco, às 11 horas, na IGREJA N. SRA. DO
CARMO, na RUA 10 de MARÇO S/N°.

JOSÉ ALEXANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES
(Coronel, turma de 1939)

Marina les i. Rasane. M«k ksen. Mano. Alessandro. Pedro. ino:,. t iaviai Scyllá,Rosalba. esposa, fillvis gttnro. r»'ios o sobrinfias agiadeçebi as itiárifest k.ò--;
ck; < arinlio e solidarifid.)de recebidas e conVitlãm pára a Missa de Sétimo Dia .1
se rçalizar n,i quarta-laira dia sois do marco do 199t>. as l / 30h. nã Igreja deSanta Mònica. na Rua Josó Linhares no Lebíon

WALDEMAR JOSÉ

DE MORAES
MISSA DE 7o DIA

JL A Família agradece as manifestações de carinho
I e solidariedade recebidas e convida para a Mis-
I sa de 7o Dia a ser celebrada dia 05 de marco

(hoje), às 19 horas, na Capela da Igreja da Ressurrei-
cão. na R. Francisco Otaviano n° 99 — Copacabana

JAZIGOS PERPETÜOSA PARTIR DS:
São João Batista (Botafogo) r$ 8.000,
São Francisco Xavier rs 6.000,
Inhaúma. rs 4.000,
Catumbi  rj 5.000,
Jardim da Saudade (Suiacap).... rs 1.000,
Terrenos para Capelas  rs20.000,

UMBERTO MODIANO

(1991 -1996)

Sua família convida parentes e amigos a participarem
da Oração Noturna, Arvit, na qual será lembrado o..,
5e aniversário de seu falecimento, na Sinagoga da Ari;; >
no dia 06 de Março de 1996, às 19:00 horas à"
Rua General Severiano, 170 - Botafogo. '_[u

A direção da MTV Brasil e todos os^

seus funcionários lamentam com

grande pesar a perda de:

Alberto Hinoto (Bento) ^

Alecsander Alves (Dinho)

Isaac Souto *5

Júlio Rasec

Samuel Reis de Oliveira (Samuel Reolij^

Sérgio Reis de Oliveira (Sérgio Reoli) fe;7UII

Sérgio Saturnino Porto

AVISOS MLIQIOSOSI FÚNEBRES
ANÚNCIO POR TELEFONE

0800-23-5000

I,MI (.Ku» U Oü .1 . 1 » OO '¦»
ÍM.xt.v. O.n 8 00 A , 'OOOII

ANTONIO BRANDÃO COSTA

(A B C)
• Esposa, filhos e família agradecem st;fSIÍHli."ados o ipo-o e carinho recebi-

?+• aos Dor ocasião d*- seu falecimento ocorrioo em ?ri 2. e convidam para a
I Missa de 7" Dia que será celebrada dia 06 de Março Quarta-feira. às-19 horas
| na igreja da R||$^rreição .i rua Fr inc sa>Ot.)v .ino 99'nosArpoadot

Nossos saudades serão eternas

2Q 
JORNAL DO BRASIL ~~~ ClDA^E TFRÇA-FKIRA, 5 DE MARÇO Dl- !')')<
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Arquivo

Monique começou a escrever o ro-
teiro de Jenipapo eirt 89 e mostrou
ao cantor e compositor Djavan."Ele me disse que eu não poderia
fazer este trabalho sem conhecer o
padre Ricardo Rezende, pois o fil-
me mistura ficção e realidade em
uma das mais expressivas histórias
do Brasil". No fim de 1991, Moni-
que foi a Rio Maria para ver de
perto o brasileiro do campo e co-
nhecer o trabalho de padre Riear-
do. "Ele me apresentou a Orlando
Canuto, do Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Rio Maria, sobre-

vivente de um atentado, que aca-
bou inspirando o personagem
Orlando", diz Monique. Lembra
que o padre do filme, personagem
idealizado em 89, teria dois aspec-
tos parecidos com padre Ricardo,
que conheceu dois anos depois: li-
gado à Pastoral da Terra e jurado
de morte. "Padre Ricardo leu o
roteiro e ficou emocionado com o
que iríamos mostrar: a realidade
que ele e outros padres do interior
do pais vivem ou viveram". Minei-
ro de Carangola, 43 anos, ele está
há 18 no sul do Pará, onde se en-
volveu na luta dos trabalhadores
rurais e está jurado de morte. Padre
Ricardo lembra que 200 pessoas
foram assassinadas nos últimos
anos. das quais 95 eram lavradores
que tentaram fugir do trabalho es-
cravo nas fazendas. "Lideranças
expressivas foram assassinadas. Em
Rio Maria, foram dois presidentes
do Sindicato dos Trabalhadores e
dois sobreviveram a atentados",
conta. Padre Ricardo recebeu dois
prêmios de entidades internacionais
dii defesa dos direitos humanos —
Anti-Slavery International, em 92.
e Américas Watch. em 94 — e ga-
nhou ano passado a medalha de
Resistência Chico Mendes, conce-
dida pela Câmara Municipal do
Rio.

Sol |
nnscento 05h50min
poente !8h17min
Lua J

nasconte 18h24min
po«nte 06h45m(n

CnMMnte
26/02a 04/03 05/03 a 11/03

Minguante
12/03 a 18(03 19/03 a 26/03
Fonto: Nnvomur
Marés

boixo-mar
09h38min 0.2 m
22h04mtn 0 1 m

pronmor
02h49min 1.3 m
Mh53min 1.3 m
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Moteoaat - 21 h (03/03) N« Mogiíto Norl«.,côu encoborto 4nublado, com pancadas do cbuvn o possivots trovoada* em'Áreasisoladas em Fk>ndònio. Acre, Parô o Amapá Céu nublado com compancadas de chuva *» trovoadas no Tocantins e, A tarde, no Amaro-nas. Na regiAo Nordeste, cou nublado a encoberto, com pancadasde chuva e trovoadas no Mararhdo. Piau». Cearrt R»o Grande doNorte, Paraiba. Pernambuco o oeste da Bahia No restante daregiflo. chuva om áreas isoladas Na RegtAo Centro-oeste. céuencoberto a nublado, com chuva» e possíveis trovoadas em Goifts eleste centroe norte do Mato Grosso do Sul Temperutoias variandode 1J a 31 graus no Sul. de t3 u 35 graus rio Sudeste de 16 a 34qr.ui? no Centro*Oeste de 17 a 35 graus no Nordeste e de 19 a 35• I'ii.i.i no Norte

A provisAo para hojo na or-Ia marítima do Rio ò do cou
quaso oncoborto a moto on-
coborto, com pancadas chu-va love e trovoadas isola-
das. Ventos do sudeste anordeste, com velocidade
de 11 a 16 nós. com brisa de
sudeste Mar de nordeste
com ondas do 10a 1.5 mo-
tro. em intervalos do 3 a 4
segundos. Visibilidade boa
e temperatura osUWol
Praias |

Mangaratitn Propna
G«um<iri Pr0p<ia
R«:reio Prcpna
Batra Própria
Pepino Irppropna
SAo Cerrado Irrpropna
'.•tdtgiil Irrpropna
lebton Irrprôpna
tpane^a Prcpna
Diabo irrpfóçna
Arpoado» Prtpttâ
Copacabana Prcpr-a
lerrv PrCpna
BoKrtxjc Imprópria
F\imeoçio HT^ropr^i
Urca irp^opna
forlo SAo Jí»âo ImprOpna
Vermetm leipropna
tkm Própria
Jacone F^opnj
A/aruama Própria
Cabo fi Prõcrtâ
Arraial dc Cafco Propra
B jíios Ptopna
«•odasOsws Própria

Na RogtAo Sudeste céu encoberto anublado, com chuvas o possíveis trovoadas no sul. ieste e norte de
SAo Paulo, Rio de Janeiro sul. centro e oeste Minas Gerais, leste eoeste do Espirito Santo Nas demais Atea*. poucas nuvens, comaumento A tarde, podendo chover Na Rogifto Sul. ceu nublado aencoberto, com pancadas de chuva e trovoadas em Áreas isoladasno Rio Grande do Sul. Santa Catarina e. a partir da tarde, no
ParanA Na Area oeste da regiílo. período* de melhora
Fonte: instituto Nacional do MvUxyohsgia iinmot)

Estradas
*iaa—ama Dutra (M 116)
Do Km 163 (Trevo das Margarn
das) ao \m 251.9. operaçAo ta-
Da-buraco e remoçAo de bar-reiras N

CkUde Conctipfa mas mm Cidadt Corvfccoe* mas mm
Arkaju nubenuva 33 ?5 Macwo nuNaoo 32 ?5
BoI-hti rub/chuvii 4i Manaus f^Wchuva i? 25
Be'o fcnjxv rotvehuva .V >Sa1a! nu&chuva i? ^
B?iV<ita n^Njdo .u 25 Pwas "ub'chu*.i 32 23

%brchuva 27 18 Pcfto Ai^if rgtvtfuiva ?0
Car^poGr*'\}encbcruvd 33 23 PodoVUho ngbteftuva 3? 23
Cmaha rufrthuva 32 ?4 ~+c<*e ro&-chuva 31 N
*Cu"t)ba rniychuva 2- l« P« Brarv» Rub<huva 3t 23
Rofiaoopole nutKhuva 2B 19 SaNadc oob«ctvva 31 25
rortvJrtjj Rutwehuva Ji S4oiu«s rvblado 33 24
GdAnia nttcfuva X1 22 SaoPauio nab^cnuva 29 20
.^ioPo&SCvJ nub-chca 32 25 Texsira ."JO ct^uva 3C 23.
WacapA ftub'cnuva 30 23 Vcna ciyo'ruc 24 25

Mundo J
Cklada Coodtcdts n»i mm Cxtod* Condifbaa mai mm
Arr^tO'aa f\jttado Cfc 4b Vft-co :*a?o 24 H)
A;eras fuoiacjo IT Mar; oaro 21 20
Barceona nuOiado 11 OB Mor(e%^deu cia'o 24 '¦%
BiHiim "HAaoc 03 -0? Vosccu rx^aoo -01 ^3
Brweias rufciado Cb ¦04 N^a torque Oaro 02 jjt

30? 5 p«s Kto^Ml ó» Fora (M 040)
-los Vrt claro

v;c nubiaco <No Km 1? e no Km 34 trArauto - •
em meia p«sta no senhdo Rio-*^-"1
•Jui * de For a Do Km 64 ao 65 «xí>ft0C
pista sentido Rk>Ju</ de Ftva
trafego em mAo dupla. p«ira ^apc
obras de recuperarão da poníe^
!»ob»e o no da c*dade No Km
SU pista no senhdo Ju'C de Fo-r^s
ra-R»o com ta*«a escueroa
oed»da para obras de recupe
«açAo co viaouto do Papagaio 1
No »m B9. p«sta senado R»o-Ju»f
de Fora. faua esquerda CfODOftOSo»da para oo^as de cootençAo''
de encostas

RK>4anto* (M 101)No Km 40 sxsía liberada, poremcom muita lama No Km 44.1acostamento interditado no
sentxlo Santos-«»o No Km 53 5
acostamento interditado, senh-do Santos-Rto. devtdo A erosAouma e*tensAo de 10 me*rosNo Km 57. t-arego em varianteNc *m i9. m*ia p«$ta «nterdita-
da no sent-oo R-o-Sa^tos NoKm .*0. p«sta interditada «x> sen-J>do R»c Santos para obras

Pais
Porra
Sa-riço
Sáo f ranosco chuva

m#!é»

i,Vjna
*Vi$.^rgton

cryva
cíaro
ciaro
claro
c-aro

L^° ^r.muWado Vis^Kitcade mooerada boa
Parrnubtado Vts^Mdaoe moderada boa

Co4T1t>ca,iSPl ^r^ufciado yj.s^Wade moderada,boa
Coegonnas |SP»  ^r nubiado v^ib.m^de -ncierada boa

 ?>ar'njO«ajo V >.£51.^300* rMX>»rada boa
Co^iBH) ^r nubiado VisibHidaoe boa

,,a Pv nub«ado V R'f'i-dadc rca
Mj^a-s fiw/nufaiyto' moderada. boa' orat?.f^.  par v 5-.b<hijoc &ca5*'" * far acbtaoo V»s.fci»^aoe boa

Parmub^aoo Vrs<»Maoe boa
Cuf-!»ba ^ nub^aoo v*s»t*H3ade mooeraoa^ca
^C,7C A.'°9f- Parmubiodo ^sOJ«cade boa
Foma: *asa

CURSOS

Cultura
A obra social O Sol. cm convè-

nio com o Centro Cultural For-
hum. promove diversos cursos em
torno de temas como literatura,
história e psicologia, visando ao
aprimoramento cultural para for-
maçao da cidadania. Os cursos
começam a partir de 12 de março.
Informações: 294-50W e 294-
5149.
Formação Holística

A Multiversidade do Brasil
promove os cursos Formação lio-
lisiica para relação dc ajuda. For-
nwçào em terapia reichiana. Pós-
formação em psicoterapia corporal
e Caminhos de crescimento cm re-
cursos humanos, no sistema de
workshops teóricos-vi vendais
mensais. Informações: 556-2699.
de I3h às I8h.

Massagens biuenergélicas
O psicólogo Ralpli Viana

coordena o training Formaçã^m
Massagens Bionergéticas. comjlu-
ração de nove meses, incluindo no
programa massagem reichiana.
mapeamento arquetipico
guiano), perspectiva biossiiúfisse.
massagem áurica e trabalho de
Healing. O training é promovido
pelo Raízes - Centro de Estudei^ e
de Crescimento da Vida. In for-
maçòes: 556-2699, de 13h às +Nh.

Ofl
Para publicação são necessários

dados sobre a data e o local dos
cursos, além de telefone para inf èr-
inações) através de carta pahl-o
JORNAL DO BRASIL, Editaria
Cidade, seção Cursos — Avenida
Brasil 51)016" andar, São Crisiòl&o

CEP lOWrWH).

¦acolhidos pelo Órgão Espe-
ciai do Tribunal de Justiça do Rio
o juiz José Geraldo Antônio como
titular do II Tribunal do Júri. on-
ile serão julgados os casos mais
rumorosos do Rio, como o assas-
sinato da atriz Danicla Perez e as
chacinas da Candelária e de Vigá-
rio Geral. O cargo era ocupado
interinamente por Mário Guima-
râes Neto, depois da morte da
juíza Maria Lúcia Capiberibe, em
novembro de 95.

Arauivo 'Recobou: alta
do hospital Lenox
Hill. dc Nova lor-
que. a atriz Kathari-
ne Hepburn (foto),
88 anos. que ficou
internada durante
uma semana, com
nome falso, para
tratar uma pneumo-
nia. Quatro vezes
ganhadora do Oscar
de melhor atriz. Ka-
tharine já voltou pa-
ra sua casa, em Con-
necticut. Segundo o
jornal Daily news. os
médicos disseram
que a atriz chegou a
ficar em estado bas-
tante grave na sema-
na passada, mas já
está recuperada.

Programada: para abril a via-
gem do padre Ricardo Rezende (fo-
to) aos Estados Unidos e ao Cana-
dá. onde fará conferências sobre o
trabalho escravo no Brasil. O padre
Ricardo é um dos três religiosos
ligados à luta dos trabalhadores ru-
rais que inspiraram a cineasta Mo-
nique Gardenberg na criação do
personagem do padre Stephen
Louis, no filme Jenipapo. Os outros
dois são Vito Miracapillo, padre
italiano expulso do pais no governo
Geisel, e Josimo Tavares, assassina-
do em Imperatriz, no Maranhão.
Monique incluiu uma frase do livro
Justiça do loboI do padre Ricardo,
no seu filme: "E 

quando o padre do
filme diz que não aceita proteção
policial, porque centenas dc inocen-
tes foram mortos e ele seria o único
a ter este privilégio." Ontem, o pa-
dre Ricardo, vigário de Rio Maria,
no sul do Pará, comentou, por tele-
fone, que ainda não viu o filme,
mas acha que 

"a'rtamente Moni-
que mostrou a realidade de uma
tragédia nacional: a guerra civil que
é travada no campo e que até os
anos 90 o resto do Brasil ignorava.
O problema da disputa de terras e o
trabalho escravo são assuntos
atuais e devem ser conhecidos pelos
brasileiros." Na volta de sua via-
gem, o padre Ricardo ficará um dia
no Rio de Janeiro para ver o filme.

Anunciadas: as comemora-
çòes dos 60 anos do F.xternato
Santo Antônio, escola de ensino
fundamental que funciona desde
1936 em Copacabana. A diretora
Márcia Poncioni Brandão está or-
ganizando uma programação pa-
ra junho, com apresentações cul-
turais e debates sobre o ensino no
Brasil.

Acumulada: em RS
7.012.373,81 a Siipersena. Nei^um
apostado! acertou as dezenas«pre-
miadas do concurso 48.

Divulgado: em Londres que os
ex-Beatles Paul McCartney, George
Harrison e Ringo Starr se retlusa-
ram a fazer uma turnê mundial,
apesar da oferta dè USS 225-mi-
lhòes feita por um consórcio! de
empresários alemães e americanos."O montante da oferta é escandalo-
so. Mas, nós três juntos não seria-
mos a mesma coisa do antigo quar-
teto. Dissemos que não podíamos
substituir John Lennon (morto em
1980) por outra pessoa", explicou
Paul McCartney. Os Beatles nunca
aceitaram voltara subirem um pai-
co juntos desde a separação do gru-
po. em 1970. O anúncio cia grava-
dora Apple sobre a negativa di's
ex-Beatles coincide com o lanVa-
mento de Real Love. o seguiulo sin-
gle do grupo depois de Free as a
bird. O consórcio de empresários,
cuja identidade a Apple mantém
cm segredo, queria que os ex-Boa-
tles fizessem uma turnê de 22 con-
certos pelos Estados Unidos, Euro-
Da e Japão.

Confirmado: pela secretaria
estadual de Cultura o inicio, esta
semana, da restauração dos estudos
de Eliscu Viseonti para o pühd"de
boca e teto do Teatro Municipal do
Rio. São 30 desenhos de 1906"dd
acervo do Museu dos Teatrosl Wn-
tes da restauração. 27 estudos fica-
rão expostos na Casa França-Bra-
sil, a partir de quinta-fílhi.
incluindo manuscritos. fotóVde
Viseonti e de seu ateliê e plantas «Io
teatro. "O 

painel do Viscontrmie
constitui o pano de boca do Muni-
cipal é uma das maiores pintüríis
existentes no Brasil. E tão impor-
tante quanto conhecê-lo é apreciar
os estudos que refletem o climVrlla
época", diz o secretário Leonel
Kaz.
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grandes atuagoes que o levaram ate tada pelo clube portugues. Amoroso veio para o Elamengd numa troca pelos jogadores Rodrigo, Agrnldo, Lira e Aloisio
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Esportes

Joseph Blatter, secretàrio-gera! da Ftfa, quer Romário em At Iam a

Sívori ama Brasil
As excelentes atuações do ala-

que argentino na fase inicial do
Pré-Olimpico entusiasmaram os
portenhos. Começaram a achar que
os jovens Delgado. Ortega. Mora-
les. Crespo e Lopes poderiam, no
futuro, serem comparados a um fa-
moso ataque da seleção de 1957 que
goleou o Brasil no Sul-Americano
do Peru com Corbata, Maschio,
Angelillo, Sívori e San Filipo. O
trio central, de fato. foi genial. Do-
mingo. encontro Sívori no estádio
de Mar dei Plata. O argentino, ago-
ra representante do Juventus da
Itália, numa curta análise diz que"os meninos da nossa seleção são
ótimos, mas comparar com a Ar-
gentina do meu tempo é brincadei-
ra. Aliás, o ataque brasileiro tem
muito futuro. Gostei da habilidade
deles. Mostram que pertencem a
bela escola brasileira que teve Pelé
como o maior do mundo".

'Causos' 
de Mateus

O narrador da Rádio Paiquerè
de Londrina, José Mateus, lança no
fim do mês o livro dos 40 anos do
Londrina Esporte Clube. Fundado
por homens fortes do café, o clube
tem histórias sensacionais. Mateus
conta que certa noite o macumbei-
ro Babão, respeitado na área. disse
para o supervisor Murilo Zambone
que o Londrina não era campeão
porque não havia pago o que devia
a um jogador já falecido. Mais: que
seu espírito fazia a cobrança punin-
do o clube. O Londrina deu a Ba-
bão o dinheiro que devia. Outra
história: Marinho, pai de Paulo Cé-
sar, campeão pelo Botafogo, foi o
primeiro técnico do Londrina. Na
sua época, havia um árbitro, Anto-
nio Guilherme, o Gatão, que rou-
bava para quem lhe pagasse me-
lhor. Era tão venal que cobrava dos
dirigentes para ser padrinho de seus
filhos.

Botafogo enfrenta

Corissalm no Piauí

, Campeão brasileiro e carioca, o
Botafogo estréia hoje na Copa do

,3í?sil enfrentando o Corissabá,
fittpipeào piauiense, em Teresina,
no Estádio Alberto Silva, a partir
das 21h. O Botafogo decidiu viajar
çom o time'titular para tentar uma

- >MVtória por pelo menos dois gols de
diferença e assim passar automati-

...camente para a próxima fase, sem
. ter de realizar o jogo de volta, no

Rio. Mas o técnico Marinho Perez
não terá Bentinho, Uidemar e Moi-

sés, que ficaram no Rio, contundi-
dos. Corissabá — Álvaro, Dènis.
Carlos Silva, Dilvan e Andrade;
Valdo, Bitònio, Valberto e Paulo
Peixe; Filhinho e Vaninho. Bolafo-
gó — Vágner, Perivaldo, Gottardo,
Gonçalves e Paulo Roberto; Jamir,
Souza, Marcelo Alves e Dauri;
Mauricinhoe Túlio.

Outros jogos — Grêmio x
Operário (MS), Atlético (PR) x
Santos, Vitória x Paraná e Goiás x
Criciúma,

^Charles estréia no
1 

'

luminense amanhã
ê ¦
* Charles é o mais novo reforço
*dò Fluminense. O cabeça de área se
«apresentou ontem nas Laranjeiras,
£trfcinou normalmente e deve estrear
i|com a camisa tricolor depois de

^amanhã, quando o Fluminense vai
"á Maceió enfrentar o CRB pela

J Copa do Brasil. Para isso, o Flumi-

j nense' precisa pagar até hoje à noite
j os.~R$ 105 mil pedidos pelo Olaria
i; para emprestar o jogador. A con-
*• tratação de Charles deu um novo
*| ânimo ao técnico Jair Pereira, queF
a
t'i

!

continua irritado com as falhas
apresentadas pela equipe no empa-
te com o América (2 a 2). "Ele será
fundamental para o time por sua
experiência e aplicação dentro do
campo", explicou Jair. "Precisamos

de jogadores como ele para a cam-
panha do bicampeonato".

Jair aguarda ansioso a confir-
maçào da contratação do zagueiro
Ricardo Rocha, que ficou de se
apresentar ao clube ainda esta se-
mana.

Circo da Indy começa

a chegar no domingo

Os carros das equipes de Fór-' mula Indy que irão disputar o GP
Ji do Rio. no dia 17. começam a che-
«| gfif no fim desta semana. A menos
J de sete dias para o inicio dos trei-
'j nos. o circuito oval de Jacarepaguá
, não tem mais as ondulações obser-
•j vadas na apresentação oficiai do
•'circuito, há cerca de 10 dias.

Na ocasião, o estado da pista
deixou o piloto brasileiro Maurício
Gugelmim decepcionado. De lá pa-
ra cá, a administração do autódro-
mo foi obrigada a fazer o recapea-
mento de trechos que somados não
atingem 15 metros. N s outras par-
les onduladas foi aplicado um rolo
vibratório para sanar o problema.

Romário na

Olimpíada

FAIR-PLAY

Dida é um goleirão. Não existe
melhor teste do que jogar seis
vezes atrás de uma zaga como a
do Brasil no Pré-Olimpico.

Para garantir a presença de
seus membros na Copa de 2002.
a Confederação Sul-Americana
elegeu o Comitê Executivo por
mais seis anos. e não quatro,
como é o normal.

Tremenda confusão nos corre-
dores do Hotel Costa Galana.

em Mar dei Plata. onde estão os
dirigentes. O problema é que
existem coreanos e japoneses por
todos os cantos promovendo
seus paises na disputa para ser a
sede da Copa de 2002. Tem car-
tola sul-americano abraçando
japonês para só depois descobrir
que é coreano.
• Meu neto e todos os netos
adoravam os Mamonas. Choro
por eles.

Flamengo

v U

contrata

Amoroso

li Em troca do apoiador, clube cede Lira,

Rodrigo, Aloisio e Aguinaldo ao Guarani

Xndrê balocco
!, O apoiador Amoroso é o mais

^ufflovo reforço do Flamengo para a
" disputa do Campeonato Estadual.

Axontratação do jogador foi anun-
i.jciada ontem á noite pelos dirigentes

rubro-negros, que, sem dinheiro em
, caixa, foram obrigados a partir pa-
ra.uma troca com o Guarani, dono

'udo passe do apoiador de 22 anos.
Enquanto Amoroso vem para a
.Gávea, o apoiador Rodrigo, o cen-

v> troavante Aloisio, o zagueiro Agui-
naldo e o lateral-esquerdo Lira vãc
para Campinas. O empréstimo vale

„ até o fim do campeonato e os pas-
, ses não foram fixados. Os salários
de Amoroso já foram acertados en-
tre o jogador e o clube. Falta ape-
nas o Guarani acertar com os ru-
bro-negros.

A contratação do jogador era
um antigo sonho da diretoria do

„ Flamengo. Assim que foi eleito no
fim de 94, o presidente Kleber Leite
^nunciou a intenção de ter Amoro-
.,^„no clube, mas a contusão no
joelho esquerdo do apoiador du-
rante o Campeonato Brasileiro da-
(í|tjele ano adiou o sonho — Amo-
roso começou a se destacar nesta

•competição, quando terminou em-
.pjjjtado com Túlio na artilharia do

..ifflnipeonatò, com 19 gols. Antes,
n»Campeonato Paulista, Amoroso
ficara a maioria dos jogos na reser-

O jogador, reprovado no Flumi-
rtense e que tentou a sorte no Vasco

, mas decidiu voltar a Brasília —' 'onde 
nasceu —, foi operado no joe-

Ibo e somente voltou a treinar no
fim do ano passado, após muito
esforço. Neste ano, fez alguns jogos""pela 

equipe paulista sem repetir as
grandes atuações que o levaram ate

a ser considerado pelo técnico Za-
galo como provável titular da cami-
sa 10 da Seleção Brasileira pré-o-
limpica. O apoiador começou a car-
reira no time do Clube do Senado,
em Brasília, e é sobrinho do atacan-
te Amoroso, ex-jogador do Flumi-
nense.

Sobre a sua incrível habilidade,
Amoroso explica que ela é conse-
qüência de brincadeiras que fazia
quando criança. "Brincava muito
com bolas de meia e de tênis. Isso
me deu facilidade para controlar as
jogadas". O jogador chegou ao Rio
ontem á noite e hoje cedo será apre-
sentado oficialmente ao técnico
Joel Santana, numa festa progra-
mada pelos dirigentes.

Romário — As dores no joe-
lho esquerdo continuam impedindo
Romário de entrar em campo, se*
gundo informa o departamento
médico do clube. Ontem, o atacan-
te voltou a ser examinado na Gá-
vea, não treinou e está praticamen-
te fora do jogo de sexta-feira, con-
tra o Linhares, em Brasília, pela
Copa do Brasil.

Mas as preocupações com Ro-
mário, que não treina há cinco dias,
vão além. Sem o artilheiro, o Fia-
mengo terá reduzida quase á meta-
de a cota do amistoso de domingo
contra o Fast Clube, em Manaus.
Com Romário, os organizadores
pagam RS 220 mil; sem ele, apenas
R$120 mil.

O goleiro Zé Carlos, ex-iogador
do próprio Flamengo, também foi
contratado ontem e deve se apre-
sentar em 15 dias na Gávea, como
reforço para o Estadual. Zé Carlos,
de 31 anos, estava atuando no Fil-
gueiras, de Portugal. Como é dono
de seu passe a negociação foi facili-
tada pelo clube português.

Silva assume

e 
quer 

Vasco

mais ousado

Os tempos em que conquistar
apenas campeonatos estaduais
eram prioridade para o Vasco
acabaram. A partir de agora, a
ordem em São Januário é pensar
grande. Um dia depois de anun-
ciar o nome de seu novo treina-
dor, o clube apresentou ontem o
homem que passará a ser o res-
ponsável pela mudança dos ares
em São Januário: Carlos Alberto
Silva. E o novo comandante não
fez por menos na sua estreia. "O
Vasco é grande e precisa pensar
alto", decretou, prometendo pre-
parar o time para vôos mais altos.
A primeira escala é a Copa do
Brasil.

Mineiro de Bom Jardim, Car-
los Alberto Silva pretende repetir
no Rio o sucesso alcançado em
clubes como São Paulo, Guarani.
Cruzeiro, Porto, Verdy e Atlético
Mineiro, onde conquistou títulos.
Aos 56 anos de idade, o treinador
não escondeu sua satisfação por
finalmente trabalhar em um gran-
de clube do Rio. "Não 

poderia
encerrar minha carreira com esta
frustração". Com contrato até o
final do ano, o técnico deve per-
manecer para a próxima têmpora-
da. "Ele 

pode até perder o Esta-
dual mas no Brasileiro o time cs-
tará tinindo", disse Eurico Miran-
da, vice-presidente de futebol.

O técnico entendeu o recado e
parece saber que, desta vez, as
cobranças serão a médio prazo.
Por isso, pensa da mesma manei-
ra. "A Copa do Brasil é o cami-
nho mais curto para que o Vasco
volte a ser respeitado no exte-
rior", disse. Carlos Alberto Silva
fez questão de falar sobre uma
possivel ingerência do dirigente
no comando do futebol — que
causou a queda de Zanata, por-
que o antigo treinador barrou
Serginho e não comunicou a mu-
dança a Eurico Miranda. O novo
técnico garantiu que não aceita
interferências em seu trabalho
mas a cada semana se reunirá com
Eurico.

Se depender do Secretário Geral
da Fifa, o suíço Joseph Blatter, Ro-
mário já está nos Jogos Olímpicos
de Atlanta. Em Mar dei Plata, ao
prever o sucesso do futebol na
Olimpíada, Blatter falou da impor-
tância que será para a competição a
liberação para cada seleção usar
três jogadores sem limite de idade."Será uma Mini-Copa do Mundo,
com muitas atrações. Além dos jo-
vens que entram pela primeira vez
numa Olimpíada, as seleções po-
dem apresentar ídolos da Copa de
94. Romário é um grande exemplo.
Eleito nos Estados Unidos como o
melhor do mundo, ele deverá ser
mais uma atração do Brasil em
Atlanta. Assim como ele. outros
paises podem convocar reforços do
mesmo nível", justifica Blatter.
Ainda na Argentina, na excelente
revista El Gráfico. Zagalo confirma
que não tem nada contra Romário."Mas depende apenas dele. Se ren-
der no Flamengo e treinar com
vontade, não terá problemas".
Agora tudo só depende de Romá-
rio. As noticias que chegam a Mar
dei Plata dizem que o atacante só
volta a jogar no Flamengo quando
o clube pagar o que lhe deve.

Em busca do ouro
Argentina e Brasil, cujas Sele-

ções que vão representar a América
do Sul nos Jogos Olímpicos de
Atlanta, têm uma história de glória
no futebol, que inclui seis títulos
mundiais — dois dos argentinos e
quatro dos brasileiros. Apesar dis-
so, brasileiros e argentinos jamais
ganharam a medalha de ouro olim-
pica no futebol. Os argentinos fo-
ram prata em 1928. e o Brasil per-
deu o titulo na final em duas opor-
tunidades: 1984 e 1988.

Bilardo ainda acredita em Maradona

Enquanto o Boca Juniors
treina em Buenos Aires. Mara-
dona está internado no Sanató-
rio Adventista dei Plata, em Vil-
la Libertador General San Mar-
tin, em Entre Rios. O jogador
quer cuidar da cabeça, aprovei-
tando a tranqüilidade do am-
biente adventista, e do corpo,
num regime que, durante uma
semana, proíbe fumo, álcool e
receita uma alimentação natura-
lista. Uma vida bem diferente

para colocá-lo em forma para o
início do Campeonato Argenti-
no, domingo. Maradona come,
treina, faz exercícios e dorme an-
tes das 22h, pois acorda ás 6h da
manhã. No fim de semana o téc-
nico Carlos Bilardo visitou o
maior ídolo do futebol argenti-
no. Bilardo lhe avisou que basta
estar em forma física para entrar
no time. "Treinar 

para quê. se
ele já sabe o que fazer?", afirma
o técnico e amigo.
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0 sonho maior de Zagalo

¦ Treinador traca pianos para os Jogos de Atlanta e para a Copa da Franca tomando por base a atual Selegao do Pre-Olimpico° 
Mar Del Plata, Argentina — Marcelo Theobald

Cops Ouro — "Serviu 
para se tragedia. Estamos sempre ganhan- gol, marcou tudo contra nos. Pare- Faz o futebol como eu e o torcedor tres sao rapidos e talentosos. Mu- em atividade, pelo menos fazendo *

tirar conclusoes. Chegamos a Los do deles e essa historia de 50 nao cia que queria um gol uruguaio. brasileiro gostamos. Jogo de tecni- damoritmodasjogadascomfacili- dois amistosos ou mais antes de
Angeles sem fazer um treinamento acaba. Cada jogo e uma tensao da- Houve lances em que fomos atingi- ca, drible, arrancada, talento. Onde dade. Sem ter um ponta-de-langa viajar. So que nada disso esta pro-
digno. 0 time foi se armando den- nada. Acho que agora termina mes- dos, como um de Beto e outros dois podemos encontrar, nas outras mais forte, preferi armar as jogadas gramado. O que posso garantir e
tro da competigao. Mesmo assim, mo. Fomos bem em Tandil e os de Amaral, que ele marcou contra equipes, jovens com o futebol de atras, e deu certo". que vamos buscar o ouro do fute-
c'onseguiu excelentes resultados. mandamos de volta para casa em nos. Os uruguaios entravam duros Juninho, Caio, Roberto Carlos, Ronaldo — "Seria o homem *>o1- Temos time para isso. Quero
Ganhar dos Estados Unidos no Mar del Plata". para ganhar a disputa de qualquer Flavio Conceitjao, Ze Maria, Ama- ideal para entrar no ataque. Joga- uma programagao tipo Copa do

Mundial foi dificil com aquele time Finals — "0 unico objetivo sem- jeito no segundo tempo e ele apenas ral, Souza, Beto e outros. Esses me- dor forte e goleador. Infelizmente, Mundo. Tretnar com antecedencia

forte que tinhamos, calcule agora pre foi a classificagao. Por isso, bri- olhava. O arbitro deve ser honesto. ninos estao a caminho da Selegao sofreu operagao no joelho e de algumas semanas e viajar para
com os meninos. A Copa Ouro deu gamos para vencermos o Grupo Nao quero que ajude meu time, principal. Estamos sem Jorginho nem ^ como estara para a Olim- tenninar a preparagao nos Estados.

mais confianga a Selegao. Jogo in- efazermosoprimeirojogoemTan- mas se nos prejudicar, entro em Branco nas laterais e em duvida p-,ada. Quando falo no Ronaldo e Unidos, assim como fizemos para
ternacional e que faz a gente sentir dil. Ganhamos da Venezuela, que campo". sobre a recuperagao de Mauro Sil- porque penso nele para o futuro da ganhar otetra em 94 . _

comportamento dos atletas. Nao vinha com prestigio na competigao. Zaguolros — "Nao 
posso fazer va. Mazinho e Rai, que estao na selegao principal. £ um menino, Principal — re-,

ganhamos, pouco importa. Valeu So nos ganhamos dela facilmente. cobrangas de dois jovens. A histo- Europa. Zinho e Leonardo no Ja- pode jogar muitas Copas. Tem um mos um jogo marcado para abni na

pelo treinamento". Agora mesmo, a Argentina, se clas- ria do futebol mostra que muitos pao, quase nao vemos jogar. Esses futebol que completa o toque de Africa do Sul. bo que a selegao

Pr*-oilmplco — "A Selegao sificou vencendo os venezuelanos zagueiros que comegaram mal aca- meninos estao aqui. E conyocar bola que vem de tras. Com ele en- principal esta mais ou menos aqui

sentiu muito a responsabilidade no por apenas 2 a 0. E so fez o segundo baram se consagrando no futebol. apresentar. 0 proprio Juninho, fiado, seria uma nova forma dejo- no Pre-Olimpico. Laterals e meio-,

inicio. O primeiro tempo contra gol quando eles ja estavam com Quern sabe se Carlinhos e Narciso Middlesbrough o comprou saben- gar, mas garanto que estaria consa- campo mudam pouco. Azaga poae!
Peru foi ridiculo. Dei uma bronca dez. Isso comprova que o nosso nao podem estar nesse caso? Gostei do que tem de libera-lo nas convo- grado no Pre-Olimpico, assim seraquevemjogando. com Al air,

enorme no intervalo. Os jogadores time e bom. A fase final serviu para deles pela seriedade, jogaram sem cagdes, que serao muitas. Se a Sele- como aconteceu na Copa Umbro, o melhor do mundo na posigao, e,

estavam assustados. Cheguei a di- a Selegao ganhar confianga. Foi as- brincar. E dificil disputar uma com- ?ao ganhou a Copa de 94 jogando na ingiaterra. Vamos ver o que vai Andre Cruz, ja que Marcio bantos^

zer que o time estava anestesiado. sim que jogou contra o Uruguai. petigao forte como o Pre-Olim- nao deixando jogar devido as ca- acontecer. Sera que a operagao da- amda nao sei como esta depois a

Felizmente, tudo mudou e ganha- Bern mais segura do que em Tan- pico, em que uma derrota pratica- racteristicas de seus jogadores, a de ^ resultado? Sera que voltara a ser contusao que solreu no amis oso

mos bem demais, poisnao jogamos dil". mente elimina uma equipe. Tam- agora se preocupa exclusivamente 0 mesmo? Vou torcer para seu su- contra o Uruguai, em Salvador, oi

para fazerquatrogols. Masajudou Argentina — "E um time mui- bem com o meio-campo avangan- emj°8arema'sna<^a' P0ISnao tem cesso". operado no tendao de Aquies e.

a melhorar o astral dos garotos. to rapido no contra-ataque. Conta do, qualquer zaga fica em situagao muito jeito de combate, o que pre- pUfuro — "Hoje 
quero curtir a vou sabcr como x en^° 

p
maior preocupagao era o jogo con- com bons jogadores, mas nao ame- dificil. Nao fica bem eu criticar os cisa aprimorar um pouco sem per- classificagao. Falta o amistoso com to esta sempre querendo jogar. o-

tra o Uruguai. Nossa chave era dronta. Pelo que vi no domingo, zaeueiros auando um deles cheea a der a caractenstica a Argentina, mas so penso em J"31"10 
c 4?1 Pro ma: J08ar

bem mais forte que a de Mai del lemos condifoes de ganhar bem. Vamos espe- *"«— ~ "G°slclmul(0*>% Atlanta. 
Vou me reunir com a Co- n°/'™engo. nao pode ser

Plata Mas o Urueuai semore mexe Nao me interessa ser primeiro ou ^ vio. Cresceu durante os jogos. Tem • - T• • •, Ri convocado. Sua volta e ele quem
um pouTO 

°coU;U8aUarPE,rS segundo. 
Nossoobjejja foi aUn- JgjW ~ ° «" aconK£e "° babiUdade chuta bem 

/tranqui- —J™ La™tZ « 
°.dia 

7J" 
"VTS

anresentam como brieSes, so para gido, mas quero veneer sempre. futuro • . lo. Vai subir muito ainda. Deixei frd0 leixeira' Para 
yer 

° 1UCX te o Romano da Copa, de arranca-

lembrar a Copa de 50. A vantagem que me preocupa e a arbitragem. Malo-campo — "E o setor re- e]e trabalhar com liberdade no ata- ^ ^a1UI Para a ^rcnte*^ preciso das sensacionais, com pique para
e que esse time do Brasil nasceu juiz do nosso jogo contra o Uru- velagao. O Brasil conta com um que. Aos poucos, foi acertando as montar uma programagao para a deixar os zagueiros perdidos, a Se-

vinte e tantos anos depois daquela guai, depois que fizemos o terceiro grupo de alta qualidade tecnica. jogadas com Juninho e Caio. Os Olimpiada. Quero manter o time legao estara aberta para ele".

[jARDilii] Selegao 
tem dia de Passarella exige a

IBOTANJCOj pHHH diversao 
e descanso vitoria sobre Brasil]

JUL a Selegao viveu um dia de dia 14 em Tandil. Agora tudo mu- Ao contrario dos brasileiros, o que e muito bom. Mas o nosso
| ¦¦^¦1 muita alegria na concentragao do dou, mesmo tendo ainda que en- tecnico Daniel Passarella e os jo- tambem e, e pode veneer esta par-
I « . wwnxn a nro/1 imin hotel Torres de Manantiales Y frentar a Argentina amanha. Por gadores da Selegao argentina fa- tida decisiva, ganhando ainda

I Iftfl INUT O Si AJ11 I/El A KtouAlAK Club de Mar, distante 19 quilo- isso, Savio pode dar um show no zem questao da vitona na partida maior prestigio para a disputa da

| I 
*" 

| i 
9 

|| metres do centre de Mar del Pla- futevolei e na pelada. Nao teve de amanha. que decidira o titulo Olimpiada. E enfrentar os brasi-
1 10x15 DE POR A TMAI^FM DO RIO ta. Primeiro pela classificagao pa- adversario a altura. A maioria, do Pre-Olimpico. As duas equipes leiros representa sempre uma mo-
¦ 12 6,96 4,M llWAULHI U\J 1UV ra QS Jogos QUmpicos de Atlanta como Amaral, Dida, Ze Maria, ja estao classificadas para os Jo- tivagao a mais", afirmou o treina-
® 24 13,92 9,S4 —que garantiu o premio de USS Roberto Carlos, Marcelinho, gos de Atlanta, mas os argentinos dor.
I 14 

76 20 mil da CBF —segundo porque Caio. Andre Luis, Carlinhos consideram a conquista do titulo Os jogadores acompanham

I —:—  tiveram a manha livre para se di- Souza. nao esta acostumado com do torneio,cluase "^a questao de Passarella e garantem que o fato

I « —- — vertir na praia em frente ao hotel. „ „rei„ Me<mo issim Amaral honra. pela rivalidade entre os de o Brasil ter a vantagem do

' jVOfl, \J Mm SX^tf-oTeT deu uabalbo eom a su; disposi- 
do, paises no futebol su,-amen-

¦1 g XT* J* ~~Aunv ram mergulhos na aeua fria da gao. Gelson foi bem porque disse Passarella disse que a conquis- ga. O atacante Delgado. artilheir^
I 

"""WarogatHMifflmoasi ^ costa argentina. 
estar acostumado a 'r a praia des- ta da vaga representou para sua do torneio com sete gols, disse

| ForoGRAFiA Com'a classificagao terminou de que chegou no Flamengo. ain- equipe apenas parte de um objeti- que depois de tanto tempo de pre-
I R"io Jnrdim Botanico725^ HHEOBSBBDBQSESlHHii 0 reeime rieido que a Comissao da menino. Beto tambem se des- vo. "Nos 

queremos o titulo. com paragao. seria um pecado a At-

Tecnica exigiu desde a chegada tacou. todo o respeito ao time brasileiro, gentina ficarem ^gundo.
JOKN \l. DO 1JKASU,

O sonho maior

¦ Treinador traça planos para os Jogos de Atlanta e para a Copa da França tomando por base a atual Seleção do Pré-Olímpico
Mar Del Plata. Argentina — Marcelo Theobald

OLDEMÁRIO TOUGUINHÓ ' j. - V
Enviado especial

MAR
DEL PLA- > |
TA, AR-
GENTINA
— O tetracampeão Zagalo está _ V ;
mais feliz do que nunca. A exibi- /
çào de alguns jovens no Pré-O- t ,ip|
límpico deixa o treinador otimista ' 

|m
com o futuro do futebol brasilei-
ro, e ele afirma que o objetivo na | ÊSà*
Argentina já foi atingido: a classi-
ficação. Não existe disputa de
primeiro ou segundo lugar, os
dois países venceram. Mas ele
quer ganhar da Argentina ama- f
nhã, "porque a meta do Brasil é
vencer sempre". *_

Zagalo sonha grande e espera
conquistar não apenas a medalha ;; 

'rM

de ouro em Atlanta mas também || v 4
o penta mundial em 98, na Fran-
ça. E o que deixa o treinador || à
ainda mais confiante é a boa téc-
nica dos jogadores. 

"Esta equipe l
é a base da futura Seleção princi-
pai. Não vamos poder contar, de-
vido à idade, com alguns jogado-
res experientes da Copa dos Esta- |
dos Unidos. Aqui, acontece ao
contrário. Falta experiência, mas
sobra juventude. Quem tem Zé
Maria, Juninho, Flávio Concei- n^ÊÊi
ção, Amaral, Beto, Souza, Caio,
Roberto Carlos e outros do mes-
mo nivel até 23 anos, só pode
estar feliz, e é assim que es-
tou", diz, entusiasmado.

O técnico, de tão contente com
a classificação, evita críticas à sua
dupla de zagueiros, mesmo dando
a entender que não esteve no mes-
mo nível dos companheiros. Car-
linhos e Narciso precisam melho-
rar muito, do contrário se despe-
dem antes da delegação seguir pa-
ra a Olimpíada. Mas é possível
que já no próximo amistoso da
Seleção principal — joga em
abril, na África do Sul — a nova *
zaga, formada por Aldair e André
Cruz, tome seus lugares. Depois, m
c só trocar o nome de Seleção do
tetra para olímpica, já de zaga
nova, e mais um outro reforço no jm
meio-campo ou ataque: Dunga V
ou Bebeto. ' M

iffsIS
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em atividade, pelo menos fazendo
dois amistosos ou mais antes de
viajar. Só que nada disso está pro-
gramado. O que posso garantir é
que vamos buscar o ouro do fute-
boi. Temos time para isso. Quero
uma programação tipo Copa do
Mundo. Treinar com antecedência
de algumas semanas e viajar para
terminar a preparação nos Estados.
Unidos, assim como fizemos para
ganhar o tetra em 94".
SalaçAo principal — "Te-

mos um jogo marcado para abril na
África do Sul. Só que a seleção]
principal está mais ou menos aqui
no Pré-Olímpico. Laterais e meio-,
campo mudam pouco. A zaga podes
ser a que vem jogando, com Aldaif,|
o melhor do mundo na posição, eí
André Cruz, já que Márcio Santos*
ainda não sei como e&tá depois da
contusão que sofreu no amistoso;
contra o Uruguai, em Salvador. Foi
operado no tendão de Aquiles e
vou saber como se encontra. Bebe-
to está sempre querendo jogar. Ro-,
mário é um problema. Sem jogar
bem no Flamengo, não pode ser
convocado. Sua volta é ele quem
decide. O dia em que for novamen-
te o Romário da Copa, de arranca-
das sensacionais, com pique para
deixar os zagueiros perdidos, a Se-
leção estará aberta para ele".

Faz o futebol como eu e o torcedor
brasileiro gostamos. Jogo de técni-
ca, drible, arrancada, talento. Onde
podemos encontrar, nas outras
equipes, jovens com o futebol de
Juninho, Caio, Roberto Carlos,
Flávio Conceição, Zé Maria, Ama-
ral, Souza, Beto e outros. Esses me-
ninos estão a caminho da Seleção
principal. Estamos sem Jorginho e
Branco nas laterais e em duvida
sobre a recuperação de Mauro Sil-
va. Mazinho e Rai, que estão na
Europa. Zinho e Leonardo no Ja-
pão, quase não vemos_ jogar. Esses
meninos estão aqui. É convocar e
apresentar. O próprio Juninho, o
Middlesbrough o comprou saben-
do que tem de liberá-lo nas convo-
cações, que serão muitas. Se a Sele-
ção ganhou a Copa de 94 jogando e
não deixando jogar devido às ca-
racteristicas de seus jogadores, a de
agora se preocupa exclusivamente
em jogar e mais nada, pois não tem
muito jeito de combate, o que pre-
cisa aprimorar um pouco sem per-
der a característica".
Ataqu* — "Gostei muito do Sá-
vio. Cresceu durante os jogos. Tem
habilidade, chuta bem e é tranqüi-
lo. Vai subir muito ainda. Deixei
ele trabalhar com liberdade no ata-
que. Aos poucos, foi acertando as
jogadas com Juninho e Caio. Os

três são rápidos e talentosos. Mu-
dam o ritmo das jogadas com facili-
dade. Sem ter um ponta-de-lança
mais forte, preferi armar as jogadas
atrás, e deu certo".
Ronaldo — "Seria o homem
ideal para entrar no ataque. Joga-
dor forte e goleador. Infelizmente,
sofreu uma operação no joelho e
nem sei como estará para a Olim-
piada. Quando falo no Ronaldo é
porque penso nele para o futuro da
Seleção principal. É um menino,
pode jogar muitas Copas. Tem um
futebol que completa o toque de
bola que vem de trás. Com ele en-
fiado, seria uma nova forma de jo-
gar, mas garanto que estaria consa-
grado no Pré-Olímpico, assim
como aconteceu na Copa Umbro,
na Inglaterra. Vamos ver o que vai
acontecer. Será que a operação da-
rá resultado? Será que voltará a ser
o mesmo? Vou torcer para seu su-
cesso".
Futuro — "Hoje 

quero curtir a
classificação, Falta o amistoso com
a Argentina, mas só penso em
Atlanta. Vou me reunir com a Co-
missão Técnica e o presidente Ri-
cardo Teixeira, para ver o que se
faz daqui para a frente. Ê preciso
montar uma programação para a
Olimpíada. Quero manter o time

gol, marcou tudo contra nós. Pare-
cia que queria um gol uruguaio.
Houve lances em que fomos atingi-
dos, como um de Beto e outros dois
de Amaral, que ele marcou contra
nós. Os uruguaios entravam duros
para ganhar a disputa de qualquer
jeito no segundo tempo e ele apenas
olhava. O árbitro deve ser honesto.
Não quero que ajude meu time,
mas se nos prejudicar, entro em
campo".
Zaguolros — "Não 

posso fazer
cobranças de dois jovens. A histó-
ria do futebol mostra que muitos
zagueiros que começaram mal aca-
baram se consagrando no futebol.
Quem sabe se Cadinhos e Narciso
não podem estar nesse caso? Gostei
deles pela seriedade, jogaram sem
brincar. É difícil disputar uma com-
petição forte como o Pré-Olím-
pico, em que uma derrota pratica-
mente elimina uma equipe. Tam-
bém com o meio-campo avançan-
do, qualquer zaga fica em situação
difícil. Não fica bem eu criticar os
zagueiros quando um deles chega a
ser o capitão do time. Vamos espe-
rar para ver o que acontece no
futuro".
Molo-campo — "È o setor re-
velação. O Brasil conta com um
grupo de alta qualidade técnica.

tragédia. Estamos sempre ganhan-
do deles e essa história de 50 não
acaba. Cada jogo é uma tensão da-
nada. Acho que agora termina mes-
mo. Fomos bem em Tandil e os
mandamos de volta para casa em
Mar dei Plata".
Finais — "O único objetivo sem-
pre foi a classificação. Por isso, bri-
gamos para vencermos o Grupo A
e fazermos o primeiro jogo em Tan-
dil. Ganhamos da Venezuela, que
vinha com prestígio na competição.
Só nós ganhamos dela facilmente.
Agora mesmo, a Argentina, se cias-
sificou vencendo os venezuelanos
por apenas 2 a 0. E só fez o segundo
gol quando eles já estavam com
dez. Isso comprova que o nosso
time é bom. A fase final serviu para
a Seleção ganhar confiança. Foi as-
sim que jogou contra o Uruguai.
Bem mais segura do que em Tan-
dil".
Argantlna — "Ê um time mui-
to rápido no contra-ataque. Conta
com bons jogadores, mas não ame-
dronta. Pelo que vi no domingo,
temos condições de ganhar bem.
Não me interessa ser primeiro ou
segundo. Nosso objetivo já foi atin-
gido, mas quero vencer sempre. O
que me preocupa é a arbitragem. O
juiz do nosso jogo contra o Uru-
guai, depois que fizemos o terceiro

Copa Ouro — "Serviu 
para se

tirar conclusões. Chegamos a Los
Angeles sem fazer um treinamento
digno. O time foi se armando den-
tro da competição. Mesmo assim,
conseguiu excelentes resultados.
Ganhar dos Estados Unidos no
Mundial foi difícil com aquele time
forte que tínhamos, calcule agora
com os meninos. A Copa Ouro deu
mais confiança à Seleção. Jogo in-
ternacional é que faz a gente sentir
o comportamento dos atletas. Não
ganhamos, pouco importa. Valeu
pelo treinamento".
Pré-Olímpico — "A Seleção
sentiu muito a responsabilidade no
início. O primeiro tempo contra o
Peru foi ridículo. Dei uma bronca
enorme no intervalo. Os jogadores
estavam assustados. Cheguei a di-
zer que o time estava anestesiado.
Felizmente, tudo mudou e ganha-
mos bem demais, pois não jogamos
para fazer quatro gols. Mas ajudou
a melhorar o astral dos garotos. A
maior preocupação era o jogo con-
tra o Uruguai. Nossa chave era
bem mais forte que a de Mar dei
Plata. Mas o Uruguai sempre mexe
um pouco com a gente. Eles se
apresentam como brigões, só para
lembrar a Copa de 50. A vantagem
é que esse time do Brasil nasceu
vinte e tantos anos depois daquela

Passarella exige a

vitória sobre Brasil

Seleção tem dia de

diversão e descanso

que é muito bom. Mas o nosso
também é, e pode vencer esta par-
tida decisiva, ganhando ainda
maior prestigio para a disputa da
Olimpíada. E enfrentar os brasi-
leiros representa sempre uma mo-
tivação a mais", afirmou o treina-
dor.

Os jogadores acompanham
Passarella e garantem que o fato
de o Brasil ter a vantagem do
empate para ficar com o titulo
não diminui em nada sua confiart-
ça. O atacante Delgado, artilheirp
do torneio com sete gols, disse
que depois de tanto tempo de pra-
paração. seria um pecado a Ar-
eentina ficar em •«sundo.

Ao contrário dos brasileiros, o
técnico Daniel Passarella e os jo-
gadores da Seleção argentina fa-
zem questão da vitória na partida
de amanhã, que decidirá o título
do Pré-Olímpico. As duas equipes
já estão classificadas para os Jo-
gos de Atlanta, mas os argentinos
consideram a conquista do titulo
do torneio quase uma questão de
honra, pela rivalidade entre os
dois paises no futebol sul-ameri-
cano.

Passarella disse que a conquis-
ta da vaga representou para sua
equipe apenas parte de um objeti-
vo. "Nós 

queremos o titulo, com
todo o respeito ao time brasileiro.

dia 14 em Tandil. Agora tudo mu-
dou, mesmo tendo ainda que en-
frentar a Argentina amanhã. Por
isso, Sávio pode dar um show no
futevôlei e na pelada. Não teve
adversário a altura. A maioria,
como Amaral, Dida, Zé Maria,
Roberto Carlos, Marcelinho,
Caio, André Luis, Carlinhos e
Souza, não está acostumado com
a areia. Mesmo assim. Amaral
deu trabalho com a sua disposi-
ção. Gélson foi bem porque disse
estar acostumado a ir a praia des-
de que chegou no Flamengo, ain-
da menino. Beto também se des-
tacou.

A Seleção viveu um dia de
muita alegria na concentração do
hotel Torres de Manantiales Y
Gub de Mar, distante 19 quilo-
metros do centro de Mar dei Pia-
ta. Primeiro pela classificação pa-
ra os Jogos Olímpicos de Átlanta
— que garantiu o prêmio de USS
20 mil da CBF — segundo porque
tiveram a manhã livre para se di-
vertir na praia em frente ao hotel.
Tomaram banho de sol, jogaram
futevôlei, pelada de futebol e de-
ram mergulhos na água fria da
costa argentina.

Com a classificação terminou
o regime rígido que a Comissão
Técnica exigiu desde a chegada

AJUDE A RESGATAR

A IMAGEM DO RIO
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"Pena 
que

nenhum candidato

a presidência
dos EUA seja

contra essa lei"
FERNANDO QABEIRA

A Lei de Telecomunicações de 1996 foi aprovada em
ambas as casas do congresso americano, de maioria repu
blicana, partido mais conservador, no dia Io de fevereiro.
No dia 8, o presidente Bill Clinton sancionou a lei. Além
da Internet, a lei atinge vários setores das telecomuni-
cações dos EUA, como TV a cabo, telefonia local e de
longa distância. A legislação anterior tinha 62 anos de
existência.

Quanto à informática, fica proibida a disseminação de
material indecente via Internet e demais sistemas on-line.
Qualquer pessoa que transmita intencionalmente infor-
mações consideradas indecentes para menores através de
uma rede de computadores está sujeita a até dois anos de
cadeia ou multa de US$ 250 mil.

A lei das telecomunicações define indecência como
qualquer comunicação "que, no seu contexto, exiba ou
descreva, em termos ostensivamente ofensivos segundo os
padrões comunitários comteporâneos, atividades sexuais
ou envolvendo excreção". A legislação isenta de processo
as empresas de serviço on-line, caso tenham sido apenas o
instrumento através do qual alguém tenha transmitido
material indecente.

A lei permite que os consumidores americanos recebam
no futuro, serviços telefônicos pelo sistema de TV a cabo.
A lei desregulamentou as tarifas para os serviços de TV a
cabo e a proibição para que companhias telefônicas
forneçam tais serviços está extinta.

Os novos aparelhos de TV americanos terão de vir
equipados de fábrica com chips do tipo v, que permite aos
pais bloquear acesso dos filhos a programas não desejados.
O chip será instalado em aparelhos de televisão com telas
a partir de 13 polegadas. A legislação não exige que as
emissoras codifiquem os programas para que o chip possa
bloqueá-los, a Comissão Federal de Comunicações organi-
zará um comitê para classificar os programas caso a indús-
tria não aja nesse sentido. Expandiu-se o número de
estações de TV que uma empresa possa possuir, desde que
não exceda 359r da população dos EUA.

" Daqui a pouco

podem querer
censurar questões

ideológicas ou

políticas"
Oabrtol o Pensador

GABRIEL
O PENSADOR
Rapper
"Acho errado querer
censurar a Internet. Se
for considerar o micro
uma coisa para criança
tem que repensar tudo.
É mais fácil dar um
brinquedo para a
criança que censurar a
Internet. Obscenidade
muita gente concorda
em censurar, mas daqui
a pouco podem passar a
censurar questões
ideológicas ou políticas.
Não é um bom começo
censurar o que é
obsceno. O que é
obsceno é relativo. Tem
gente que acha a minha
música FDP obscena,
eu não acho."

ANDRÉ
FISCHER
Sysop do BBS Mix Brasd. dedicado
ao público gay.
"A censura é o fim da
picada. É um absurdo
cercear as pessoas.
Deve haver uma
resistência a isso. A lei
abre um precedente:
agora censura sexo, e
depois? Um grande
avanço da Internet é
garantir o acesso a qual-
quer informação. Deve-
se contar com o bom
senso das pessoas."

Os endereços obscenos e a home-page da fita azul estão na página 2 e 3. Na página 16, entrevista com Carlos Nepomuceno.

i
Nêo pode ser vendido separadamente

O MILHOU CORKTOR OKTOGKÁfKO DO MASIl
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Informática

Internet vive o

medo da censura

com lei americana

SILVIA GOMIDE

De território mais livre do planeta, a Internet se
transformou em um dos locais mais vigiados depois
da aprovação da Lei de Telecomunicações de 1996
nos Estados Unidos. A lei trouxe para a comunidade
internauta o medo da censura, que pode abalar a
tradição totalmente livre de governo da Internet, tor-
nando a rede algo bem diferente do que conhecemos.

Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer,
como é comum em previsões envolvendo a Internet.
Jennifer Hunn, do Yahoo! garante que a princípio,
nenhum endereço será removido do catálogo, um
dos mais populares da Internet. Mensagens postadas
nos fóruns de discussão da rede indicam que os
americanos estão se mobilizando para lutar contra a
lei, que pode se refletir em todo o mundo, uma vez
que grande parte do tráfego da grande rede passa, ou
é gerado, nos Estados Unidos.

Os meios de reação são os mais variados e cria-
tivos, como não podia deixar de ser em se tratando
da anarquista Internet. Vão desde a desobediência
civil, a citações de uma passagem da Bíblia que fala
sobre adultério e aborto.

VI1 '/I

OPINIÃO

FERNANDO
GABEIRA
Deputado tedwal, PV
"Sou contra a censura
na rede, acho
lamentável. É uma
pena que nenhum
candidato a presidente
dos Estados Unidos
tenha se posicionado
contra essa lei. Os
micreiros e o pessoal
da rede deveriam
protestar também nas
ruas, porque só se
consegue resultados
envolvendo toda a
população. Essa lei é
um erro estratégico,
uma vez que a
liberdade de
informação será muito
importante na
próxima etapa de
desenvolvimento
econômico, na fase
pós-industrial em que a
informação será o
própria mercadoria.
Felizmente as decisões
dos Estados Unidos
ainda não são
universais. Acredito
que haja um grande
perigo para que leis
sobre censura na rede
sejam criadas também
no Brasil. O Brasil
tende a ser mais
conservador que os
EUA. Levantei a
questão com o ministro
das Telecomunicações
Sérgio Motta e ele
afirmou que o Brasil
jamais censuraria a
Internet. Mas mesmo
assim, nunca devemos
nos desarmar, o perigo
sempre existe."
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0 consultor Dario Morcira Pesquisaram muito e conseguiram. "Mas por abaixo-assinados
anos, 6 usudno da Internet. Tem um irmao eram estudantes universitdrios, que se de- rente. 0 usuario recebia uma
de oito anos que usa a rede , mas nao dicaram a buscar pornografia animal na assinava e passava para mais algumas

garoto usasse.
achar pornografia Internet", EsCflndalo - Dario Mor acha que a "Acabou 

que a mesma pessoa
Dario. Se o 14 anos, Dario lei 6 muito escandalo por pouco. Para ele, mesma mensagem
ate podia se preocupar. 

"Nessa idade, a preocupa^o 6 vdlida, mas n3o adianta de vezes e Internet ficou congestionad^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
adolescente consegue achar o que quiser censurar dessa forma. "Deve-se coibir pa- N5o foi muito pr&ico. 0 protesto era

rede. Mas cria^as na primeirae segun- ra menores, mas o resto nSo faz sentido", vdvcl, mas acabou prejudicando
da infancia vao encontrar nem queren- acredita. Para o consultor, os pais que se rede", lembra. A solufiio montar

nem procurar", aposta. preocuparem com a questiio devem usar home page a pessoa assinava
Para Dario Mor, como i mais conheci- programas que bloqueiem determinados lista, assim acabaram as correntas.

chegam ao Brasil vem tao quebrandos que Dario esta acompanhando de perto mas 6 6bvio que conseguir",
as imagens pornograficas nao chegam. desenrolar da hist6ria, achou o protesto da reta. Na opinio de Dario, unica
Dario negra, em que as home pages de coibir a
mas nada tao escandaloso que nao pudesse ficaram pretas em luto, muito bom, porque cente 6 fazer os provedores separarem
ser cncontrado jornais da as pessoas nao tinham como que publico
esquina. Dario conta que Conta que hd seis meses, quando que se 0 provedor pode configurar que
UFRJ se propuseram na Internet com as bombas usudrio pode e o que n5o pode pegar.

pornograficas atomicas lan$adas pela Fran?a, optaram usudrio for crianija, o provedor
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As opiniões foram
recolhidas no tiews-

group soc.culture.
brazil, em uma en-

quete feita pelo JB.

MARCELO
ROBERTO
SALINAS
Gerente do centro de informações
da Cario Ertoa -
msaliws O unlsys.com.br
"Acho extremamente
absurda a tentativa
americana de censurar
a Internet. Das duas
uma: ou pensam ser
donos da Net, que hoje
é mundial e
que a rigor não tem
dono, ou políticos
republicanos estão
aproveitando a Net
para mostrarem-se
cada vez mais
conservadores para

seu público, uma vez
que é ano eleitoral lá.
Na verdade, a
pornografia na Net só
existe para quem a
procura. Quanto às
crianças vendo
pornografia na rede,
há duas soluções. Os
pais devem poder
pedir para os filhos um
login liglit, onde
poderia se configurar
os sites que possam
ser visitados. Ou os
pais, sabendo que
existem sites de
pornografia, só dêem
login a seus filhos
conscientizando-os
sobre o uso
responsável da rede.
Afinal, as crianças não
possuem CPFs ou
coisas semelhantes
mundo afora e não
conseguem sozinhas
serem assinantes da
Internet."

Adriana Lore te

^^^porêimnãosepreocupa com seus innãosRõberteJmana usando a Internet. Ele acredita que endereços pornográficos são difíceis de serem achados por crianças

Encontrar 
pornografia 

não é simples I

O consultor Dario Moreira Júnior, 23
anos, é usuário da Internet. Tem um irmão
de oito anos que não usa a rede , mas não
se preocuparia seo garoto usasse. "É difí-
cil achar pornografia na Internet", avisa
Dario. Se o garoto tivesse 14 anos, Dario
até podia se preocupar. 

"Nessa idade, o
adolescente consegue achar o que quiser
na rede. Mas crianças na primeira e segun-
da infância não vão encontrar nem queren-
do, não sabem nem procurar", aposta.

Para Dario Mor, como é mais conheci-
do na rede, mesmo os newsgrvups que
chegam ao Brasil vêm tão quebrandos que
as imagens pornográficas não chegam.
Dario já viu fotos de sado-masoquismo,
mas nada tão escandaloso que não pudesse
ser encontrado na banca de jornais da
esquina. Dario conta que amigos seus da
UFRJ se propuseram a achar fotos escan-
dalosamente pornográficas na rede.

Pesquisaram muito e conseguiram. "Mas

eram estudantes universitários, que se de-
dicaram a buscar pornografia animal na
rede", justifica. p

Escândalo - Dario Mor acha que a
lei é muito escândalo por pouco. Para ele,
a preocupação é válida, mas não adianta
censurar dessa forma. "Deve-se coibir pa-
ra menores, mas o resto não faz sentido",
acredita. Para o consultor, os pais que se
preocuparem com a questão devem usar
programas que bloqueiem determinados
sites

Dario está acompanhando de perto o
desenrolar da história, achou o protesto da
quinta-feira negra, em que as home pages
ficaram pretas em luto, muito bom, porque
as pessoas não tinham como não ver.
Conta que há seis meses, quando que se
protestou na Internet com as bombas
atômicas lançadas pela França, optaram

por abaixo-assinados em forma de cor-
rente. O usuário recebia uma mensagem,
assinava e passava para mais algumas pes-
soas.

"Acabou 
que a mesma pessoa recebeu a

mesma mensagem dezenas, até centenas
de vezes e a Internet ficou congestionada.
Não foi muito prático. O protesto era lou-
vável, mas acabou prejudicando a própria
rede", lembra. A solução foi montar uma
home page em que a pessoa assinava a
lista, assim acabaram as correntas.

"Podem 
querer proibir o que quiserem,

mas é óbvio que não vão conseguir", déc-
reta. Na opinião de Dario, a única maneira
de coibir a veiculação de material inde-
cente é fazer os provedores separarem o
que é público e o que é de acesso privado.
O provedor pode configurar o que o
usuário pode e o que não pode pegar. Se o
usuário for uma criança, o provedor pode

bloquear determinados sites. "Dá trabalho,
é preciso um software só para isso". Mas a
informação veiculada na Internet não é de
responsabilidade do provedor, destaca.

Dario acredita que no futuro os ameri-
canos que possuem sites considerados
indecentes vão distribuir informações
sobre sexo em sites fora dos EUA. Da
mesma forma que muita gente no Brasil
põe home page fora do país por ser mais
barato."Os 

políticos que querem censurar a
Internet estão perdendo o tempo deles.
Quem tem a mínima noção do que é a
Internet, não discutiria a censura da rede",
avisa. De acordo com Dario, não há nen-
hum efeito prático na lei, só que as pessoas
vão ter que fazer de outra forma o que
sempre fizeram. Para ele, a Lei das
Telecomunicações não passa de uma
hipocrisia eleitoreira enorme.
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Votação eletrônica

A análise técnica dos projetos de
coletores eletrônicos de votos foi con-
cluída na última quarta-feira. As três
empresas concorrentes, Unisys. IBM e
Procomp, tiveram seus projetos
aprovados e de acordo com a con-
tagem de pontos a classificação ficou
conforme a ordem acima. Foram anal-
isados cerca de cem itens e a diferença
de pontos entre Unisys e Procomp,
respectivamente primeira e última
colocada, não ultrapassou os 29?-. Com
isso, a decisão final sobre quem

fornecerá os terminais que serão uti-
lizados em substituição às urnas nas
capitais e cidades com mais de 200
mil habitantes ficará mesmo por
conta do preço. O valor total da con-
corrência é de RS 72,3 milhões. As
propostas de preço deveriam ser
abertas nesta semana mas a IBM,
descontente com o resultado da
análise técnica resolveu com recurso
junto à comissão do Tribunal
Superior Eleitoral que analisa as pro-
postas.

Recurso da IBM

O diretor da IBM para a área de
Governo. Fernando Mousinho. disse a
esta coluna que, como o assunto é
muito importante para a companhia -

que investiu USS 1,5 milhão no peno-
do de um ano no desenvolvimento do
projeto de seu coletor - a IBM quis
aproveitar o tempo a que tem direito
para analisar os questionamentos
dirigidos de uma empresa a outra
entre os concorrentes. "Nosso

equipamento é o mais compacto e o
que consome menos energia",
defende.

Mousinho disse que, feitas as com-
parações, se a IBM concordar com a
análise da comissão do TSE a idéia é
voltar ao Tribunal o mais rápido pos-
sível para que a concorrência prossi-
ga. Além dos cinco dias de prazo para
apresentação, outros cinco dias são
castos na análise do recurso.

MÁRCIO
; MARTINI
< (Jartiniaembratel net br
í Sç a proposta da
! Internet é ser um meio
. livre de comunicação
-irntre os usuários,'sou contra a censura.

Mas sou a favor de
algum tipo de
moderador em
determinados grupos
(no soc.culture.brazil,
se você der uma
olhadela, não se salva
muita coisa). Não
gosto de ver baixarias.
Acho que a Internet
como a conhecemos
já mudou muito em
três anos. Mais do que

v censurar, os usuários
da Internet deverão se
reeducar para que se
possa melhorar o

: nível geral."

A página da fitinha azul Ser ou não ser indecente

O ponto de encontro quando o debate é
a censura na Internet é a home page da
Blue Ribbon Campaign (Campanha da
Fita Azul) (http://www.eff.org). Nessa
página, é possível encontrar todo tipo de
informação sobre a resistência on-line.
Desde como protestar, on-line e off-line, à
outras páginas sobre o assunto, como a da
Wired (http://www.hotwired.coni), além
de poder pegar a imagem da fita azul, que
simboliza a luta contra a censura na rede.

A fita azul foi escolhida com base na
fita vermelha, da campanha contra AIDS,
como símbolo da preservação dos direitos
civis básicos no mundo eletrônico. A pági-
na lista 24 ações possíveis contra a lei
americana (apelidada de CDA, Communi-
cations Decençy Act), e logo de cara lem-
bra: a desobediência civil é ilegal e pode
causar prisão e processos e aconselha a
pensar com cuidado antes de agir.

Para agir fora da Net: há um fórum
sobre a liberdade de expressão na Internet.

programado para os dias 26. 27 e 28 de
março na Filadélfia (EUA). No dia 14 de
março, estudantes e professores de direito
farão um protesto de silêncio. No dia 30
de junho, está programada uma marcha
em Washington. Fora isso, a página sugere
que se use fitas azuis nas roupas, nos
carros e nas casas ou que se use camisetas
que preguem a liberdade de expressão on-
Une.

Na Internet, algumas das sugestões são
colocar a imagem da fita azul nas home
pages e nas assinaturas de e-nuiil. Até dia
15 de março é possível incluir o nome na
Coalizão de Cidadãos para Reforçar a
Internet. Outras sugestões são colocar
uma citação bíblica sobre o aborto no c-
mail, assinar uma petição global chamada
"Declaração de independência do ciberes-
paço" , cujo resultado será enviado para
vários líderes mundiais ou mandar e-mail
para o congresso americano, presidente
Clinton e para a imprensa.

Uma das teclas em que os internautas
mais batem é a dificuldade em precisar o
que é indecente. Há vários sites que
podem ofender pessoas conservadores e
serem classificados como inofensivos por
outras mais liberais.

Na Internet, há uma lista de endereços
que podem ou não ser considerados inde-
centes. Entre eles, está a home page com
informações sobre AIDS (http://w-
ww.jri/infoweb) The W/V InfoWeb, com
dicas sobre sexo seguro.

Dados sobre o câncer no pênis, prósta-
ta e testículos estão no endereço
http://www.demon.co.uk:80/herniallnfo
/mcd.html e fazem parte da lista dos
ameaçados. Informações sobre sexo
seguro c doenças sexualmente transmis-
síveis podem ser acessados em
http://med-www.bu.edu/ people /syca
more/s td/std.htm.

O Jornal da Reprodução Humana da
Oxford University Press (http://www.

oup.co.uk/oup/smj/journals/ed/titlcs/hr
u/) talvez se encaixe na definição de inde-
cente, assim como a página sobre planeja-
mento familiar e infertilidade (http://
www.efn. orgf djz/blrth/ baby list.
htmUfam). Mas o pior caso é o dos gru-
pos de apoio. 0 Youth Action Online (ação
jovem on-line) (http:// www. youth. org)
se dedica a dar apoio a jovens homossex-
uais. A censura também pode baixar na
Gay and Lcsbian Alliance Against
Defamation (http^/www. giaad.org).

Os organizadores destacam que nen-
hum dos grupos que advogam a liberdade
de expressão defende a distribuição de
obscenidade ou pornografia, uma vez que
isso já é ilegal, on-line e off-line.

"Todos concordam que a pornografia
infantil é inaceitável e que crianças e adul-
tos não devem ser expostos a material que
os ofenda, mas essa lei náo resolve de todo
o problema", explicam pela rede, na pági-
na da campanha da fitinha azul.

FRAIM
HECHTMAN
paulinatGombfatol net br
" A lei é um
absurdo. A rede é
tão bonita
justamente por
estimular a liberdade
de expressão e,
conseqüentemente, a
integração mundial.
Só vê pornografia na
Internet quem quer.
Será que um diálogo
entre pais e filhos
não seria mais
produtivo para
educar crianças
americanas do que,
uma lei. Nós
brasileiros, que já •
passamos por maus
bocados com a
ditadura militar,
também deveríamos
nos empenhar nessa
luta." I

RUI
RIBEIRO i
rttn6oGcsm.uYwi.ac.uk
"É 

preciso não
esquecer que os
EUA tem a mania de
ser a polícia do
mundo. Quanto à
censura em si, a lei
não define
explicitamente o que
é material indecente,
nem quem é que vai
decidir isso.
Também não
regulamenta nada
acerca do excesso de
zelo religioso, que
muitos dos nossos
compatriotas
intemeiianos tão .
bem nos
demonstram (isso é
a minha noção de
indecência). A
legislação como está
pode ser aproveitada
para silenciar muitas
vozes incômodas, j
Essa deve ter sido a
segunda principal
razão para criação.
dessa lei. A principal
razão deve ser para
garantir votos, uma
vez que nos últimos
tempos temos
assistido a uma
escalada paranóica'
religiosa nos EUA."

QIOVANNI
MARCOS
TRAVI
Estudante da universidade
Federal de Porto Alegre (RS)-
gmtravi®conex com br
"Não concordo com
essa lei de censura.
O material indecente
não está na Internei,
está na rua, em í
qualquer lugar.
Logo, a lei não vai
mudar nada".

CIRCUITO INTEGRADO ¦ STELA LACHTERMACHER

Vai atrasar
O diretor comercial da Procomp, João Abud Jr.. disse à

Circuito Integrado que o que aconteceu na concorrência
foi praticamente um empate técnico já que a diferença entre
as empresas foi de no máximo 2% no total dos pontos.
Segundo ele, com o pedido de prazo para recorrer da pontu-
ação feito pela IBM é quase inevitável que o cronograma da
concorrência sofra um atraso. "Abrimos mão de qualquer
previsão já que o prazo desta concorrência é bem apertado e
esse tipo de procedimento prejudica bastante o andamento
do projeto", afirmou. E acrescentou: "também não há moti-
vo para isso. a análise ocorreu de forma correta e transpar-
ente". Para Abud. com a diferença tão pequena na pontuação
técnica a decisão será mesmo no preço.

Newton na praia
Newton, o assistente pessoal digital fabricado pela Apple,

foi responsáv el por um quarto das vendas feitas pelo Pão de
Açúcar Delivery na praia E dos 3.5 mil novos clientes
cadastrados no Delivery Praia nos meses de férias, na faixa
que vai do Guarujá a Maresias, 2,5 mil cadastros foram feitos
no Newton. O Pão de Açúcar já estuda a implantação de
novos projetos Delivery fora da capital paulista em locais de
concentração nos períodos de férias. Por enquanto o atendi-
mento acontece na cidade de São Paulo e no bairro de
Alphaville, próximo da capital, região de grande concen-
tração de condomínios. O sistema Delivery foi criado em
setembro e conta hoje com 8 mil clientes inscritos.

Nova feira Preços em queda

A Alcântara Machado, maior
empresa de organização de eventos do
país, está entrando, definitivamente,
no mundo da informática. A Alcântara
é a nova organizadora da
ExpoCAD/CAM, que terá sua 13'
edição entre os dias 9 e 11 de abril,
em São Paulo. Quarenta e oito expôs-
itores, entre os quais Silicon
Graphics, Xerox, IBM, Digicon e
Sisgraph, já confirmaram sua pre-
sença na feira

Os micros modelos 486 DX
devem registrar queda de preço de
19# no período de junho do ano
passado a junho deste ano. A pro-
jeção foi feita pelo diretor de mer-
cado de Fenasoft, Rui Campos. A
mesma pesquisa estima uma queda
média de 28% no segmento de
impressoras. No caso dos note-
books, a redução estimada é de ape-
nas 2%, porque o mercado prefere
os modelos mais caros.

OGP MICROS—"a  

¦A Silicon Graphics anunciou a compra de 75ft das ações ordinárias da Cray
Research até o próximo dia 30 de junho, pagando USS 30.00 por ação. Com a
negociação a Silicon Graphics passa a ser líder mundial em supercom-
putação. A integrado ra de sistemas paulista Conexão, que tem entre seus
clientes a Packard Bell, Epson e Hypercom. está investindo USS 5.2 milhões
até o fim deste ano para atender à crescente demanda. Amanhã São Paulo
ganha um BBS com informações sobre a cidade. É o Sampa, criado pela
Prodam. que permitirá consultas gratuitas sobre serviços do governo munici-
pai. processos em tramitação na prefeitura, oferece correio eletrônico eletrôni-
co com autoridades municipais e permite denúncia sobre abastecimento e ali-
mentação.
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MEstou 

agradavelmente surpreso com o novo
servi^o que a IBM esUi oferecendo na Internet.
Chama-se InfoSage. Era fase de testes, e, por isso
mesmo, gratuito. Se voce gosta da id&a de ter
algutm para sair por a(, pela Internet, em busca
das notfcias que deseja ler, por favor, inscreva-se
no InfoSage.

\i at6 http://www.iiifosage.ibm.com e fa?a
seu cadastre. Ja vou prevenindo que, aconte^a o
que acontecer, nao tente colocar um endere^o
brasileiro 11 0 formulario at6 permite que voce
coloque o Brasil como pais, mas nao aceita dados
que nSo combinem com os de um endere^o nos
EUA. (Considerando as dificuldades que enfrentei
ao instalar o OS/2, achei o formulario facil, f&cil...)

Voce vai precisar, tamb&n, fazer o download do
Profile Editor, que 6 o software com o qual se faz
a pormenorizada sele^o daquilo que interessa. E
um software grande, por isso recomendo que voce
acesse de madrugada ou no in.'cio da manha. quan-
do as conexoes tendem a ser mais rapidas. Minha

IT • _ A l copia esta dispom'vel, se alguem fizer a gentileza
? 613 COmO lUuO COmeCOU de ceder kspa?o em algum FTP publico.ft Reserve, lambem um bom tempo para preencher

Ha um ano, -7*-—'Wf~ Tara Noble, de 13 anos, fugiu de casa os dados do Pmfilc Editor. Quanto melhor voce
Abraham Jacob Alk- lflffSr*P em outubro do ano passado, seduzida fizer esta tarcfa, mais precisa serf a sele^ao de notf-
habaz, na rede co- WTU[ l||Ii por mensagens eletronicas. Depois de cias. Voce poderf recebe-las no World Wide Web
nhecidj como Jake iYlMlV/ftlll duas semanas ligou para 0 FBI pedindo 0u. como eu fiz, via e-mail. Duvidas podem ser
Baker, ex-aluno da socorro. Moradora do Kentucky, se cor- enviadas para help@infosage.ibm.com.
Universidade dc respondia pela Internet com um homem Q
Michigan, tot indici- de Sao Francisco, identificado como Acho curioso que ninguem da IBM tenha me
ado por postar uma mensagem no grupo George. Uma semana antes, Daniel dado a dica do InfoSagl Descobri sozinho 0

A / Acesso Imediato oratis

ggg- 
» Internet-

canos, mas como a Internet e mundial; Durante 0 luto, milharcs de paginas em 
medida afeta a todos. "A espinha dorsal todo 0 planeta ficaram com fundo negro. —  .

rede estd nos EUA, para acessarmos As paginas engajadas na luta usam agora J L L C , f
sites de qualquer lugar do mundo, pas- uma fitinha azul, sfmbolo do protesto Iff m m ¦ 

' 
w

samos pelos Aim
Marcus Se "Ficamos de luto por ser uma lei arbi- T M

decidirem trdria, fere a democracia", acredita
sua rota, brasileiros ficam sem Marcus Vinicius Pinheiro. Em

poder da
'A maioria sites pornograficos e chegar a uma solu<;5o para 0 ^ 

.
exigiauma identiticaijao para pennitir problema da pomografia, sem necessi- n*RC®nMc.ra»RW^/
acesso &s suas fotos", conta 0 gerente. dade de censura. A preocupa^o maior
Pinheiro acredita que a maioria desses do gerente 6 com enderccos que 's 

" , .
sites vai acabar, ou ficar na clandes- ensinem. por exemplo, a fazer bombas, ... 
tinidade, fora dos Estados Unidos que pode causar acidentes e nao est3o
sujeitos a nao poderem ser acessados. censurados. Quando ao correio eletroni- HORriyOW'I'^1*^ JBJBS

A Uninet, da como possa ser controlado. S6
Unisys, assim como 0 Alternex, par- os grupos de debate s3o 16 mil. ¦|TyyTBjT|*u^^^^7og/lPn^ 

| ^ maior de SupOlffi (031)

, I MinasGerais 286-3420
servkjo W ji|2L_ 

^ 
M 

uoDm i07i) I 
40 ""has DADOS (031)

Ontle achar informa^es sobre a lei e sobre como protestar: http://www.cfr.org HhkBUI «!¦ ik 28 800 BDS AA/ AAAA
¦Oendcrcs'0 do prcsidente Bill Clinton £ presklente@whiteiiouse.gov. j"|| S 1 l| xOO'aVVVHi mensagens sobre o assunto por cxempk>.nos scguintcs nnvsgroups: BUMIHeiM ^ * Tz-.. tSmT  CftDal IDterDCt mH ___alt.poiitics.libertarian,alt.fuck.the.communkatk>mjieceiicy.act,talk.politics. EMWiITJHJ HP BH J. 1101,1 ">SP
libertarian, all.ceasorship, alt.politks l^jgl — Qc liOK. w

;ra da lei pode ser encontrada em http^/thomas.loc.gov.
pria rede, h.1 softwares para bloquear o acesso de crian^as a endere^os pre-determi- jSurfivatch (http://www.surfwatch.com) e Internet in a box for Kids _i ww.spry.com/sp-corp/sp-annc/kbox.html) podem Internet. g

(http^/www.xmis-
iTscer/jdksortware) e distribuido gratuilamente na rede.
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'
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Nossa qualidade fica impressa.
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O presidente Bill Clinton aprovou a lei que proíbe material obsceno na rede

e coinccc ei viajar
URL httpvAvww.mt8c.oom.br
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ROBSON M.
^RANGELAnalista do sislomas -
rangel6unisys.com br
"Por formação, sou
totalmente contra
qualquer tipo de
censura, independente

ydo assunto. Acho
inconcebível um

£ grupo de pessoas, por
maior que seja seu

t;nível cultural ou de
conhecimento do

oassunto, decidir sobre
que informação o
público pode ou não
ter acesso. Na
Internet, essa
proibição volta-se
contra o espírito da
rede, que é hoje o
•único espaço
verdadeiramente
democrático e de

^alcance mundial. Se a
ccensura efetivar-se, a
Internet nunca mais
será a mesma."

RICARDO
STUCCHI
ncardo stucchi%bockorWodo
nto.com.br

("Sou contra. Todos
"babemos 

que não é
tão simples achar esse
tipo de coisa, e quem
Consegue, já sabe
muito bem o que é, e"'não 

vai ser a Internet
:*que vai mudar as'"coisas."

PAULO
.PAIVAMÍpsppeax.ibas0.org br
"E 

preciso que haja
liberdade. Medidas
autoritárias,
prepotentes, não
contribuem com a
grande rede. A ética
começa pela liberdade
e precisamos separar

t-betn na Internet o que• contribui com as
«incríveis

possibilidades de
/comunicação da
grande rede e o que
restringe e banaliza

tatssa grande alavanca
de comunicação."
t
IVAN
LISTO
ilisto@morajo.SQCom.ulpa.br
"Não sou contra, nem
a favor, Acho que a
Internet não mudará,
mesmo que haja
censura. Essa lei
apenas criaria
algumas restrições e
na realidade não

i'surtiriam efeito."

ALEXANDRE
TOLLENS
LINCK
®zeta procorgs.com"Não acredito que
num país democrático
uma lei desta natureza" 
possa existir. Há
sempre alguém com

pdéias erradas de
I liberdade, mas a

maioria ainda tem
| bom senso. Na China,
( por exemplo, a
! democracia não é a
f mesma, e certamente
| a Internet sobreviverá
« à censura."

i
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Veja como tudo começou

Há um ano,
Abraham Jacob Alk-
habaz, na rede co-
nhecidj como Jake
Baker, ex-aluno da
Universidade dc
Michigan, foi indici-
ado por postar uma mensagem no grupo
de discussão alt.sex.stories descrevendo
com detalhes sua fantasia de torturar e
assassinar uma colega de turma, numa
história intitulada A provação de
Pamela: Na vida real, Baker nunca se
aproximou dc Pamela, nem lhe dirigiu
correspondência ou ameaça. Baker foi
inocentado, pois o juiz considerou que a
história era apenas ficção.

Em setembro de 95, o pedófilo Bryan
Sisson, então com 45 anos, foi capturado
em Milwaukee, Wiscosin, graças a uma
armadilha. Se correspondeu durante
nove meses com uma investigadora par-
ticular que Sisson pensava ser uma
menina de 14 anos. Tudo acabou num
encontro num motel, onde o FBI espera-
va Sisson, que já tinha cumprido pena
por pedofilia.

Tara Noble, de 13 anos, fugiu de casa
em outubro do ano passado, seduzida
por mensagens eletrônicas. Depois de
duas semanas ligou para o FBI pedindo
socorro. Moradora do Kentucky, se cor-
respondia pela Internet com um homem
de São Francisco, identificado como
George. Uma semana antes, Daniel
Montgoniery, 15 anos, de Washington,
fora achado em São Francisco onde foi
encontrar com um homem, Damien, que
conheceu pelo correio eletrônico. Pelo
menos cinco casos desse estilo foram
documentados nos GUA

Martin Rimm, aluno de graduação da
Carnegie Mellon University, fez um
estudo sobre pornografia na Internet. Os
dados foram publicados na revista Time
com o título Cyberpom. A reportagem
ajudou a iniciar a discussão sobre a lei. A
própria Time publicou um artigo em
seqüência que desconsiderava o artigo
dc Rimm, alegando que o estudante
havia usado uma metodologia pouco
confiável e que náo garantia os resulta-
dos da pesquisa.

EUA são rota obrigatoria
Para Marcus Vinícius Pinheiro, ge-

rente de Internet da Unisys, a lei ameri-
cana vai afetar bastante a Internet em
todo o mundo. A lei vale para os ameri-
canos, mas como a Internet é mundial, a
medida afeta a todos. "A espinha dorsal
da rede está nos EUA. para acessarmos
sites de qualquer lugar do mundo, pas-
samos pelos Estados Unidos", destaca
Marcus Vinícius Pinheiro. Se os ameri-
canos decidirem tirar os sites indecentes
da sua rota, os brasileiros ficam sem
poder chegar a eles.

"A maioria dos sites pornográficos já
exigia uma identificação para permitir o
acesso às suas fotos", conta o gerente.
Pinheiro acredita que a maioria desses
sites vai acabar, ou ficar na clandes-
tinidade, fora dos Estados Unidos e
sujeitos a não poderem ser acessados.

A Uninet, serviço de acesso da
Unisys, assim como o Alternex, par-

ticipou do luto de dois dias iniciado no
dia 8 de fevereiro, quando o presidente
Bill Clinton assinou a lei, data que ficou
conhecida como quinta-feira negra.
Durante o luto, milhares de páginas cm
todo o planeta ficaram com fundo negro.
As páginas engajadas na luta usam agora
uma fitinha azul, símbolo do protesto
contra a lei.

"Ficamos de luto por ser uma lei arbi-
trária, que fere a democracia", acredita
Marcus Vinícius Pinheiro. Em sua
opinião, a etiqueta da rede vai se
purificar e chegar a uma solução para o
problema da pornografia, sem neccssi-
dade de censura. A preocupação maior
do gerente é com endereços que
ensinem, por exemplo, a fazer bombas, o
que pode causar acidentes e não estão
censurados. Quando ao correio eletrôni-
co, não vê como possa ser controlado. Só
os grupos de debate são 16 mil.

Onde achar informações sobre a lei e sobre como protestar: http://www.efr.org
¦O endereço do presidente Bill Clinton ó presidentie@whitebouse.gov.

Há mensagens sobre o assunto por exempk>.nos seguintes newsgroups:
alt.poiitks.Ubertarian, alt.fuck.the.communicatiom4kcency.act, talk.politics.
libertarian, alt.ceasorship, alt.politics

A íntegra da lei pode ser encontrada em http://lhoinas.loc.gov.
Na própria rede, há softwares para bloquear o acesso de crianças a endereços pré-determi-nados: Surfwatcli (http://www.surfwatch.com) e Internet in a box for Kids

t http://www.spry.com/sp-corp/sp-annc/kbox.html) podem ser comprados via Internet
O programa para bloquear acesso The Internet Filier (http://www.unis-

sion.com/~svcr/jdksoftware) é distribuído gratuitamente na rede.

TREIN AMENTO NA INTERNET
FACA COM QUEM SABE!

AlterNex
Introduçào a Internet I, II e III
Criando Páginas de WWW l c II

mais informações:
c-mail: axprodutos@ax.ibase.org.br
ou sonia@ax.ibase.org.br
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Carro e Moto

todos os sábados

no seu JB

ÂK CIBERESPAÇO

Um brinde às boas idéias

Estou agradavelmente surpreso com o novo
serviço que a IBM está oferecendo na Internet.
Chama-se InfoSage. Em fase de testes, é, por isso
mesmo, gratuito. Se você gosta da idéia de ter
alguém para sair por aí, pela Internet, em busca
das notícias que deseja ler, por favor, inscreva-se
no InfoSage.

Vá até http://www.infosage.ibin.eom e faça
seu cadastro. Já vou prevenindo que, aconteça o
que acontecer, não tente colocar um endereço
brasileiro lá. O formulário até permite que você
coloque o Brasil como país, mas não aceita dados
que não combinem com os de um endereço nos
EUA. (Considerando as dificuldades que enfrentei
ao instalar o OS/2, achei o formulário fácil, fácil...)

Você vai precisar, também, fazer o download do
Profile Editor, que é o software com o qual se faz
a pormenorizada seleção daquilo que interessa. É
um software grande, por isso recomendo que você
acesse de madrugada ou no início da manhã, quan-
do as conexões tendem a ser mais rápidas. Minha
cópia está disponível, se alguém fizer a gentileza
de ceder espaço em algum FTP público.

Reserve, também um bom tempo para preencher
os dados do Profile Editor. Quanto melhor você
fizer esta tarefa, mais precisa será a seleção de notí-
cias. Você poderá recebê-las no World Wide Web
ou. como eu fiz, via e-mail. Dúvidas podem ser
enviadas para help@infosage.ibm.com.

?
Acho curioso que ninguém da IBM tenha me

dado a dica do InfoSage. Descobri sozinho o
serviço, assim como aconteceu com o Altavista
(http://www.altavista.digital.com), da Digital,
que também descobri em fase beta. A Digital é uma
empresa que, como a IBM, sofreu muito com a
chamada "Revolução da Informação". Eis, portan-
to, estes dois dinossauros da computação reagindo
às mudanças e aparecendo com boas idéias.

Mas quando lembro que Java, a linguagem que
promete ser a mola propulsora do Web, desenvolvi-
da na Sun Microsystems, surgiu meio acabrunhada
diante do organograma, concluo que há um monte
de boas idéias por aí que não saem do papel graças
a chefias obtusas. Idéias equivocadas de chefes são
certamente a maior ameaça ao futuro de qualquer
empresa.

Se tiver oportunidade, salve a sua!

Não há quem não tenha feito um erro qualquer
de previsão no passado. IBM e Digital estão aí para
provar isso. Nenhuma destas empresas acreditou na
revolução do computador pessoal - um absurdo
quando se considera que foi a IBM quem o popu-
larizou!

Bill Gates é citado como cometedor da frase
sobre a grande capacidade de memória existente
nos 640 Kb do DOS convencional. Também
menosprezou, em 1993, o potencial da Internet.

Todos podem corrigir erros. Mas é 11a esteira
destes enganos que surgem as empresas opor-
tunistas, como a Netscape. Eu não sou louco de
fazer previsões para o futuro, mas creio que você
deva visitar http://www.pointcast.com e experi-
mentar a demonstração do fantástico PointCast
Network.

A exemplo do programa da IBM, também é um
agent, ou seja, recebe instruções suas e executa
funções a partir da Internet. O PointCast é muito
bonito e tem a melhor interface que já vi para ofe-
recer notícias e anúncios a partir do Web. O brvw-
ser, incluído, é ainda fruquinho, mas o conjunto é
de enorme potencial. Trabalha em backgn>und.
Não vou perder muito tempo com descrições. Você
precisa conhecer.

?
Todas estas ferramentas partem do princípio

básico de tentar oferecer coisas que as pessoas
querem. (Amém!) Vendo o Altavista trabalhar bus-
cando detalhes de informações em uma página
qualquer, eu me pergunto qual o sentido de cons-
truir home-pages com todos os princípios de design
se os visitantes só chegam lá por causa de uma
determinada palavra-chave? Eu adoro design, mas
parece que estamos nos encaminhando para deixar
que nossos agenis façam as visitas às home-pages
enquanto nós fazemos outra coisa qualquer. As
informações obtidas acabam sendo apresentadas na
interface do agent. Exatamente como se vê 110
PointCast. Se eu fosse um jornalista louco e pre-
sunçoso o suficiente para meter-se a prever o
futuro, diria que toda home-pagè que se preza de-
veria trabalhar para tomar-se um agent.

Sérgio Charlab
charlab@ax.apc.org

http://www.ibase.br/~jb/charlab.html
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H6tv>o Bom^TO

JlWij Atendendo aos inumeros pedidos (todos os ¦ Agora, se o seu problema e reinstalar o sis- -»

dois), a coluna de hoje 6 dedicada apenas as tema (porque o atual nao esta dando sinais de *''•¦

dicas que devem tornar voce e o seu Mac mais completa sanidade, on porque voce nao tent
felizes, dicas essas que, apesar de meio man- nada de melhor para fazer ou ainda por
jadas, sempre servern para refrescar nossa questao de atualiza^ao), tenho unta dica que
memoria e, por vezes, nos salvar de pequenos pode funcionar como uma luva, especialmente ¦'*'¦

desastres. Vamos entao a etas, sem ordem de se o seu sistema antigo esta entulhado de ^
^importancia ou de assunto: extras dos quais voce nao quer se livrar. Inicie

j1 BO Rkardo Dias, leitor implacavel e xara. da a instala^ao seguindo as instru^des da tela
a sua contribui^So para tomar o System Folder (para quem nunca viu um Mac funcionando,

mais enxuto. Segundo o Extensions isso quer dizer mais ou menos os seguinte:
Manager que faz parte do System 7.5 nao clique tres botoes ok e o Mac
dos acess6rios mais confidveis do sistema do fazer sozinho o trabalho, at6 chegar na que
Mac, e volta e meia indica que uma ou outra lhe dd op?Ses de instala?do (Easy ou Custom

Nos lojas da Localiza, toda a rvtina de locagdo jd 6 feita pelos terminals da rede, com 570pontos de acesso extens5o est£ desativada, quando na verdade a Nessa tela, aperte em conjunto as teclas "
dita cuja em questdo continua funcionando. Command-Shift-k, e uma nova tela de op^oes ;

A |fiffii/\| #1 A AfH*1*AC V\Aln Vf%f akma^ Para quem esta boiando, Extensions Manager se abriri Escolha Clean Install, e o Mac ira
l|y Mr| lit* I Zl£ II !S lltf J[/fl J^_|£ I ¦* I III™ serve para voce administrar todas aquelas renomeitr a sua antiga pasta de sistema (tnan- >0

O extensdes e paineis de controle que o seu Mac tendo-a intacta) aleni de instalar uma novinha

Localiza vai colocar toda sua frota na rede mundial 'Tgaa1"?Tt'I6Iff'&4 
»cr" ™folta«^6roPiar*l°flue™cSvf *

,. „ .,. dade que o EM nao e connavel (nao posso con- do sistema velho para o novo, antes de toed- o
cxn a i vnm-BMAriirii  mas era 09ue mais se aproxima- panhia, frota, tartfas, com opcao _ 1 . \ . . , ., ,, J fc ast^auxchtlrmacher 

| ya", diz Tito, acrescentando que foi para o pedido de reserva de cairos, firmar- us0 uma ^niaUva comerc.al para o fora (o velho. o velho ). ,a

minutos nara um minuto e feita uma reegenharia atd se chegar tudo em tres lfnguas, portuguSs, chamada Conflict Catcher, que jd foi ¦ Ainda enxugando o sistema, teve gente que
^Jmeio no tempo de contrato ao Produto reciSm-implantado. ingles e espanhol. Estdo scndo assunto dessa coluna no passado), nao tem entendeu errado a dica de jogar fora as :J

para o aluguel de um cairo, poden- 
Al)° 20001" 0s 570 m_icrocom- investidos R$ 100 mil neste proje- problema, voce pode sempre desativar qual- preferences (uma pasta que estd dentro dii "

do chegar a at6 15 segundos quan- putadores da corpora^ao estao to e o acesso pode ser feito, desde quer extensao ou painel de controle simples- pasta de sistema) e saiu mandando todas as
<ln 1 «.«.nn ii tiwr cirfn f.-in fni n interligados atrav<$s de uma rede de jd, pelo endcreco eletronico M , .. . . . . . . mmuiuu. c saiu munuanuo loaas as m

comunica^uo digital, com scrvi^o UL^M «¦«prefWnci^ pro espa?o. Nao t bem isso ?

co provocada pela entrada em fun- contratado da uSI-IBM, por onde comumca5ao interna acontece vrn uvas jwsias. para jogar fora apenas osarquivosde preteren-
cionamento,noiniciodesteano,do podem trafegar dados, imagem e videoconfercncia, por meio de BO Ricardo tambem me diz que escolher a cias de programas que voce nao usa mais, ou
novo Sistema Localiza de Aluguel V07;- "Dfsta f°™a; 0 "lesmo satdlite, entre a matriz e a regional op9ao Custom Install quando estamos insta- dos QUe nem est5o mais no seu disc0 n'„ido 

' 
|

de Carros. Fruto de investimentos padrao de qualidade pode ser de Sao Paulo, e atrav^s de micro- lando o sistema operacional em um Mac e Joear no lixo-is Dreferenci ts de Drocnnns auedeUS$ 12 milhoes em hardware e cncontrado em qualquer uma das confercncia, cntre as regionais. . . o _ Jogar no lixo as prererencias ae programs que
software e de pesquisas realizadas agendas Localiza no Brasil ou no Desse modo 6 feito o controle dos . . * " ™ voce estd usando s6 e vdlido quando o progra- ;rT.
no mercado intemacional, o novo exterior", garante Tito. Das 323 algugudis. "|lt,r 30 usu5rio a escolha exata da^uil° ^ue ma em questao corner a se comportar de 

"•

sistema. al6m de cobrir a area de agendas Localiza, 88 estao fora do Lu2 apagada - Asinforma96es ele quer e n5o quer ver mstalado no seu sis- maneind estr|ha Ncsses caso8) cxiste sempre Jlocacao de vcfculos, faz a ligacao Brasil, em paises da America sobrc a frota de 23.500 carros e os tema, o Mac sunplesmente tgnora algutnas das , , f . .,
com todas as rotinas administrate Utina. E o objetivo da empresa tS clientes da empresa estdo escolhas e resolve instalar aquilo que ele acha 

a chance das preferencias estarem corrompidas -

vas da companhia. aumentar sua presen?a fora do guardadas nos discos de equipa- Hnmmm tamh^m n»n i^tpi t> de al^unia maneira- Quando voce reabre o pro-"Visitamos operadoras de pafs. 
"Estc e um projeto para mentos com capacidade para 14 ' '. . . ' 

grama, ele trata de criar sozinho um novo
locacao de autotndveis, franquias e suportar o crescimento da Localiza Gb. A maquina principal tem qua- P°°e Dem ^ 1ue 0 Klcarao esteJa at)nnd0 os 

am^vo de nreferlnria nn? vem t»m
clientes no exterior para entender ate o ano 2.000 ", diz Tito. A tro processadores Pentium de 100 olhos de muita gente por af. De qualquer 

drquno ae PreJ_erencia- ^",ana 1ue Nem ,em 
f

como funciona o negocio de Localiza e hoje li'der do mercado MHz, trabalhando em linha, e fica maneira, o que o meu atento leitor faz t5 man- mais dicas, se tizer tempo bom.
aluguel de carros no mundo", conta de locacao de vcfculos no pat's, ligada a todos os servidores de dar um Easy Install (o Mac instala todo o sis- — ¦

.0 dirctor de Sistcmas e lnforma^ao. com 35% de participa^ao, e pre- redes da companhia. As maquinas- i,.ma nwnrinmh <.ni3n nKrir a n..ch ,in As cartas para o MUNDO DAS maqAs devorn
Rubens de Toledo Tito. Em meio a visao de faturamento para este ano clientes sao micros 486 da AT&T/ ~ en?»0nQ»ouS. a° ca^°r2° lrl,0^n' cf'J?R* 

'•

maratona, a equipe chegou ao sis- de R$ 323 milhoes. Monydata e da IBM. O sistema on- sistema e rettrar de la tudo aquilo de que nao 
gfto Crjst6vfi0 Rl0 dfjaneirofcEP 20.949-n9(X)!

;tcma desenvolvido pela norte- A empresa tambdn ja esta na line, real-time conta com processa- precisa. Brincando, brincando, voce pode des- Fax: (021) 540-3349.
americana Thermeon Coiporation, Internet, por enquanto com pre- mento automdtico batizado de ocupar mais de 1 Mb de valiosa mem6ria
software house cspecializada no sen?a apenas institucional, cendrio operaqdo de luz apagada, onde RAM nessa limpa (ver colunas Mexendo no Ricardo Ser pa
mm S? m W mudl" "f m"' 

,A !ud0 funciT cm "" ^com seu Mac, de Janeiro). Obrigado. Ricario. ricaSerpa®ax.apc.otg-programa nao atendia completa- empresa vai colocar na rede luz apagada, sem a presen^a ,
mente its necessidades da Localiza mundial informa^oes sobre a com- humana. Z~

Unidas aderiu a locacao on-line 0 
486 vai 

para 
0 asilo de velhos!

A Unidas Rent a Car, a segunda projeta, para este ano, investimentos R$ 20 mil no sistema de reservas via OtvutgavRo
maior locadora de automoveis do de US$ 1 milhao para expansao de Internet, al6m de R$ 230 mil em CARINA BA1ENSE ' . '¦
pafs, desde janeiro jd permite que sua atua^ao na America Latina. A campanhas publicitdrias. O endere^o 111 1 , m
setis clientes fa?am a reserva de car- companhia, que possui uma frota de para accssar as pdginas da Unidas Os fabricantes estSo descartan- '
rus via Internet. Aldn da reserva com sete mil vefculos, faturou no Ultimo littp./Avmv.mandic.eom.br/unidas. do de vez os micros 486 dos seus ' 

«>
;indica?ao do local onde 0 carro serd ano R$ 82 milhoes e preve para % O diretor de marketing da empre- catdlogos. Esta semana, IBM e ':;r?

retirado - entre as 60 cidades do pafs um crescimento de 31.7%, chegando sa, Luiz Antonio Cabral, diz que uma Digital colocaram no mercado uma ; „ 
'*

cobertas pela rede de escritorios da a R$ 108 milhoes. nova home-fHige estd sendo desen- nova safra de mdquinas baseada no
,Unida.> - as pdginas da empresa na Franquias-0 gerente comercial volvida para a implanta^So do processador Pentium, commando if
•rede mundial oferecem tambem os da Unidas, Fernando Reiff. destaca Servi^o de Atendimento ao Cliente com os de 75Mhz ate os lOOMhz. • 'mi
'valores das tarifas e as caracterfsticas que 0 sistema permite 0 acesso ds tambem atravls Internet. E lembra Na linha Aptiva, da IBM, a grande - w
,e condi^fOes do vefculo. pdginas da companhia de qualquer que hoje jd i possfvel obter, via rede novidade sdo os modelos K25, . .J

O vice-presidente da Unidas, lugardo mundo. "Isso facilitaa vida mundial, informafdes sobre equipados com os processadores ^Remi Joao Zath, diz que 0 novo de nossos clientes, que passam a ter aquisi<;ao de franquias e sobre 5^ lOOMhz, fabricados pela 
•

servi?o de reservas via Internet etitra mais op^oes de formas para alugar processo de tereeiriza?ao de frotas Cyrix. Segundo a empresii, 0 chip

ao de um Pentium 75Mhz.' com 'r:' ;V
pre^o mais baixo. ~

_ rii -y "Na linha anterior, n6s jd uti-
/Z^frTT^i eaa Y lizdvamos chips AMD. Sdo empre-

ul I If II± Li flS|| boa 
performance e prevo competi-

^^^JLyj 
|| 

yj lUr ** ^od"08"'Deskfca d 
^IBNL

Ti 
"J[ CBay intermedidrios, K35 e K45. id A linha Aptiva da IBM agora 6 equipada com processadores Pentium

incorporam 0 processador da Intel, -7
"¦-1 . 1 i H if I 1 1 de 1 OOMhz. trazem os mesmos 30 programas pre-instalados, entre em movimento cm tela cheia a
L £)T%QHf A /\ PhQl A lm/11 f% |^ AI /If/\ IA do K25, mas tem maior eles 0 pacote Smart Suite 3.1. da velocidade de 22 quadros pOt
I jjl I 11 l^v \/ vlldtU 1 ? I l\llvld I l""ll capacidade de disco, 1.2Gb. O con- afiliada Lotus. segundo.

JT 15 sumidor pode optar pela maquina Todas as maquinas trazem placa Ja a linha Mythus, da dobradiih

ZIIO m2s de mar^o tra2 de volta o eonlamiaar uma miquina antes conf.gurai o cMc.b*. Na «ma * IUMK ta Microti/Digital, tem dois
taatasma de am velho inimigo de mesmo de o asuSrio ter tempo de linha de comando do autoexec.bai l T,r ^ 

acomjanha o acesso a Internet e placa Mwa\e. elos. o 575, am Penuam 75 MHz,
micreiros. A dupla de virus passar um anti-vfrus. digite c:\nomc do diretdrio onde 011 5 ' ,nsl^a* inv^ ^drao Sound Blaster, com 850 Mb de disco, e o 5100,
Michelangelo e Mich II, que nos seus Um simples boot (ligar o com- «*an ««t< iaslalwlo Vwhidd /Byic- donoK35. de 16 bits, a Mwa\e utiliza o Midi com 100 MHz e 1.2 Gb de Hp^
aureos tempos infectou centenas de putador), com o disquete contamina- cess. Nlo falha, mas o tempo que seu Multimidia- No topo da linha Wave Table 32 e incorpora um ambos com 8 Mb de mem<5ria. As
computadores brasileiros, ataca dia do no drive A, detona o virus, que micro leva para ligar vai subir coo- est^ 0 um Pentium 133 Mhz, segundo processador, o IBM mdquinas seguem o padrao plu^
6. O mais temfvel deles 6 o fica escondido na memdria. No dia 6 sideravelmente. Para manter a per- em gabinete minitorre. A IBM esta Media Processor, s<5 para som. Nos and play (ligue e use), que permite
Michelangelo, hoje com poucas de mar^o, destrfi os discos rfgido e formance do equipamento, acres- apostando na multimfdia para repe- modelos Pentium, o consumidor reconhecimento automdtico de
•ocorrencias, um virus de boot, que flexfvel e diminui a memoria. Jd o cente na mesma linha um espa90 e tir a escalada de vendas em 95. vai encontrar. tambem. suporte qualquer perifdrico instalado H8
atuam no momento em que o micro e Mich II infecta os arquivos .com, fica comando \scmsdata. Outra op?ao Alem do CD-ROM de quadrupla para MPEG, um padrao gratlco micro, inclusive kit multimfdiS:

Jigado. e infecta todos os disquetes residente na memoria e. apos alguns rastrear o HD por conta propria com velocidade, os micros ja vem com que permite a reproduyao de \ ideo que nao vem na maquina origina!.-
que passam pelo drive A e formata o bips, trava o sistema. E um virus alguma freqiiencia. [—^—
disco rigido no dia programado. mais raro no Brasil. Outra providencia dtil e criar um 6 NOVOS E FORTES

Como o micro nao apresenta Scan- Para se livrar dos virus, a disco de boot. O caminho 6 simples: ~T— .. , .— "* + l—: :—;—
vestfgios de contamina^o, s6 ha receita £ simples. O usudrio precisa com um disco limpo no drive A va .. . . ——— :— 2
uma maneira de identificar a pre- de um disquete de boot limpo. Com o no gerenciador de arquivos do o*° • Processador ; MemOna ; HD ; Kit Muttim.dia ; Preyo
senija do programinha inconveniente: disquete no drive A ligar o computa- Windows e clique na op^ao disco. Mythus 575 : Pentium 75MHz : 8Mb(at6 128) : 850Mb : nao tem : 2.530
rastrear o HD com um programa dor e em seguida rodar o anti-vfms. Escolha formatar disco. Registie Mythus 5100 \ Pentium 100MHz • 8Mb (ate 128) : 1^6b • nao tem 2.880
anti-virus. Boa parte dos usudrios Para (ktectar a contaminate) com unidade e a capacidade do disquete. Aptiva K25 585 100MHz i 8Mb (ate 96) : 850Mb i 4 velocidades I 3.090acredita que a umca forma de pegar mais eficiencia o usudno pode optar Depois clique sobre gerar sistema no —:
um virus e executar arquivos de dis- por incluir a rotina na iniciaciliza^ao disco. O resto e por conta do progra- Aptiva 

K35 ; Pentium 100MHz : 8Mb (ate 128) : 1^6b : 4 velocidades : 3.710 -

quetes contaminados. Mas. virus de do micro o anti-vfrus. ma que vai passar a proteger seu Aptiva K65 • Pentium 133MHz : 8Mb(ate128) • 1.26b • 4 velocidades j 4.390 !S
l->oot. como o Michelangelo, podem Para os usuarios de Scan, basta micro contra infec^oes.
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Hélvio Romero

O MUNDO DAS MAÇAS

Atendendo aos inúmeros pedidos (todos os
dois), a coluna de hoje é dedicada apenas às
dicas que devem tornar você e o seu Mac mais
felizes, dicas essas que, apesar de meio man-
jadas, sempre servem para refrescar nossa
memória e, por vezes, nos salvar de pequenos
desastres. Vamos então à elas, sem ordem'de
importância ou de assunto:
¦O Ricardo Dias, leitor implacável e xará, dá
a sua contribuição para tomar o System Folder
mais enxuto. Segundo ele, o Extensions
Manager que faz parte do System 7.5 não é lá
dos acessórios mais confiáveis do sistema do
Mac, e volta e meia indica que uma ou outra
extensão está desativada, quando na verdade a
dita cuja em questão continua funcionando.
Para quem está boiando, Extensions Manager
serve para você administrar todas aquelas
extensões e painéis de controle que o seu Mac
carrega a cada vez que ele é ligado. Se é ver-
dade que o EM não é confiável (não posso con-
firmar, uso uma alternativa comercial para o
EM chamada Conflict Catcher, que já foi
assunto dessa coluna no passado), não tem
problema você pode sempre desativar qual-
quer extensão ou painel de controle simples-
mente retirando os indesejados de suas respec-
tivas pastas.
¦ O Ricardo também me diz que escolher a
opção Custam Install quando estamos insta-
lando o sistema operacional em um Mac é
meio engana-trouxa: apesar dessa opção per-
mitir ao usuário a escolha exata daquilo que
ele quer e não quer ver instalado no seu sis-
tema, o Mac simplesmente ignora algumas das
escolhas e resolve instalar aquilo que ele acha
necessário. Hummm, também não testei, e
pode bem ser que o Ricardo esteja abrindo os
olhos de muita gente por aí. De qualquer
maneira, o que o meu atento leitor faz é man-
dar um Easy Install (o Mac instala todo o sis-
tema operacional), para então abrir a pasta do
sistema e retirar de lá tudo aquilo de que não
precisa. Brincando, brincando, você pode des-
ocupar mais de 1 Mb de valiosa memória
RAM nessa limpa (ver colunas Mexendo no
seu Mac, de janeiro). Obrigado, Ricardo.

Agora, se o seu problema é reinstalar o sis-
tema (porque o atual não está dando sinais de
completa sanidade, ou porque você não tem
nada de melhor para fazer ou ainda por
questão de atualização), tenho uma dica que
pode funcionar como uma luva, especialmente
se o seu sistema antigo está entulhado de
extras dos quais você não quer se livrar. Inicie
a instalação seguindo as instruções da tela
(para quem nunca viu um Mac funcionando,
isso quer dizer mais ou menos os seguinte:
clique dois ou três botões ok e deixe o Mac
fazer sozinho o trabalho, até chegar na tela que
lhe dá opções de instalação (Easy ou Custom).
Nessa tela, aperte em conjunto as teclas
Command-Shift-k, e uma nova tela de opções
se abrirá. Escolha Clean Install, e o Mac irá
renomear a sua antiga pasta de sistema (man-
tendo-a intacta) além de instalar uma novinha
em folha. Aí, é só copiar aquilo que você quer
do sistema velho para o novo, antes de jogá-lo
fora (o velho, o velho ...).

Ainda enxugando o sistema, teve gente que
entendeu errado a dica de jogar fora as
Prefeivnces (uma pasta que está dentro da
pasta de sistema), e saiu mandando todas as
preferências pro espaço. Não é bem isso não, é
para jogar fora apenas os arquivos de preferên-
cias de programas que você não usa mais, ou
dos que nem estão mais no seu disco rígido.
Jogar no lixo as preferências de programas que
você está usando só é válido quando o progra-
ma em questão começa a se comportar de
maneira estranha. Nesses casos, existe sempre
a chance das preferências estarem corrompidas
de alguma maneira. Quando você reabre o pro-
grama, ele trata de criar sozinho um novo
arquivo de preferência. Semana que vem tem
mais dicas, se fizer tempo bom.

Nus lojas da Localiza, toda a rotina de locação já é feita pelos terminais da rede, com 570 pontos de acesso

Aluguel de carros 
pela 

Internet

STELA LACHTBRMACHER

«lO 

PAULO - A redução de
0 minutos para um minuto e
leio no tempo de contrato

para o aluguel de um carro, poden-
do chegar a até 15 segundos quan-
do a reserva já tiver sido feita, foi a
mudança mais visível para o públi-
co provocada pela entrada em fun-
cionamento, no início deste ano, do
novo Sistema Localiza de Aluguel
de Carros. Fruto de investimentos
de US$ 12 milhões em hardware e
software e de pesquisas realizadas
nó mercado internacional, o novo
sistema, além de cobrir a área de
locação de veículos, faz a ligação
com todas as rotinas administrati-
vas da companhia."Visitamos operadoras de
locação de automóveis, franquias e
clientes no exterior para entender
como funciona o negócio de
aluguel de carros no mundo", conta
o diretor de Sistemas e Informação.
Rubens de Toledo Tito. Em meio a
maratona, a equipe chegou ao sis-
;tcma desenvolvido pela norte-
americana Thcrmcon Corporation,
software housc especializada no

^segmento de aluguel de carros. "O
'.programa não atendia completa-
•mente às necessidades da Localiza

As cartas para O MUNDO DAS MAÇAS devern
ser endereçadas ao cadorno Informática. JOR-
NAL DO BRASIL: Avenida Brasil. 500, 6® andar,
São Cristóvão, Rio de Janeiro. CEP 20.949-900.
Fax: (021) 540-3349.

Ricardo Serpa
ricaserpa@ax.apc.org

A Unidas Rent a Car, a segunda
maior locadora de automóveis do
país, desde janeiro jd permite que
seus clientes façam a reserva de car-
ros via Internet. Além da reserva com
indicação do local onde o carro será
retirado - entre as 60 cidades do país'cobertas 

pela rede de escritórios da
Unida.-. - as páginas da empresa na
¦rede mundial oferecem também os'valores das tarifas e as características
e condições do veículo.

O vice-presidente da Unidas,
Remi João Zath, diz que o novo
serviço de reservas via Internet entra
no ar no momento em que a empresa

Divutgai^oR$ 20 mil no sistema de reservas via
Internet, além de R$ 230 mil em
campanhas publicitárias. O endereço
para acessar as páginas da Unidas é
http://wmv.mandic.com.br/unidas.

O diretor de marketing da empre-
sa, Luiz Antonio Cabral, diz que uma
nova home-iiage está sendo desen-
volvida para a implantação do
Serviço de Atendimento ao Cliente
também através Internet. E lembra
que hoje jd é possível obter, via rede
mundial, informações sobre a
aquisição de franquias e sobre o
processo de terceirização de frotas
para empresas.

projeta, para este ano, investimentos
de US$ 1 milhão para expansão de
sua atuação na América Latina. A
companhia, que possui uma frota de
sete mil veículos, faturou no último
ano R$ 82 milhões e prevê para 96
um crescimento de 31.7%, chegando
a R$ 108 milhões.

Franquias-0 gerente comercial
da Unidas, Fernando Reiff, destaca
que o sistema permite o acesso às
páginas da companhia de qualquer
lugar do mundo. "Isso facilita a vida
de nossos clientes, que passam a ter
mais opções de formas para alugar
carros", reforça. A empresa investiu

CARLA BAIENSE

Os fabricantes estão descartan-
do de vez os micros 486 dos seus
catálogos. Esta semana IBM c
Digital colocaram no mercado uma
nova safra de máquinas baseada no
processador Pentium, começando
com os de 75Mhz até os lOOMhz.
Na linha Aptiva da IBM, a grande
novidade são os modelos K25,
equipados com os processadores
586, de lOOMhz, fabricados pela
Cyrix. Segundo a empresa o chip
tem um desempenho equivalente
ao de um Pentium 75Mhz. com
preço mais baixo.

"Na linha anterior, nós já uti-
lizdvamos chips AMD. São empre-
sas que oferecem produtos com
boa performance e preço competi-
tivo. Isso é fundamental no merca-
do de micros", justifica o gerente
de Produtos Desktop da IBM,
Alexandre Pombo. Os modelos
intermediários, K35 e K45, já
incorporam o processador da Intel,
de lOOMhz. trazem os mesmos
8Mb do K25, mas têm maior
capacidade de disco, 1,2Gb. O con-
sumidor pode optar pela máquina
equipada com OS/2, sistema opera-
cional da IBM que acompanha o
K25, ou com Windows 95, instala-
do no K35.

Multimídia- No topo da hnha
está o K65, um Pentium 133 Mhz,
em gabinete minitorre. A IBM está
apostando na multimídia para repe-
tir a escalada de vendas em 95.
Além do CD-ROM de quádrupla
velocidade, os micros já vêm com

A linha Aptiva da IBM agora é equipada com processadores Pentium

em movimento cm tela cheia a
velocidade de 22 quadros pôt
segundo. õ;

Já a linha Mythus, da dobradú^
ha Microtec/Digital, tem dois mo$;
elos, o 575, um Pentium 75 Mlfe,
com 850 Mb de disco, e o 5100.
com 100 MHz e 1.2 Gb de HD^
ambos com 8 Mb de memória. As
máquinas seguem o padrão plÚ£
and play (ligue e use), que permite
reconhecimento automático âe
qualquer periférico instalado H8
micro, inclusive kit multimídiâ:
que não vem na máquina original?

30 programas pré-instalados, entre
eles o pacote Smart Suite 3.1, da
afiliada Lotus.

Todas as máquinas trazem placa
fax-modem, de 14.400/28.800,
acesso à Internet e placa Mwave.
Ao invés do padrão Sound Blaster,
de 16 bits, a Mwave utiliza o Midi
Wave Table 32 e incorpora um
segundo processador, o IBM
Media Processor, só para som. Nos
modelos Pentium, o consumidor
vai encontrar, também, suporte
para MPEG, um padrão gráfico
que permite a reprodução de vídeo

: O mês de março traz de volta o
fantasma de um velho inimigo de
micreiros. A dupla de vírus
Michelangelo e Mich 11, que nos seus
áureos tempos infectou centenas de
computadores brasileiros, ataca dia
6. O mais temível deles é o
Michelangelo, hoje com poucas
ocorrências, um vírus de boot. que
atuam no momento em que o micro é
!ligado, e infecta todos os disquetes
que passam pelo drive A e formata o
disco rígido no dia programado.

Como o micro não apresenta
vestígios de contaminação, só há
uma maneira de identificar a pre-
sença do programinha inconveniente:
rastrear o HD com um programa•anti-vírus. Boa parte dos usuários
acredita que a única forma de pegar
um vírus é executar arquivos de dis-
quetes contaminados. Mas, vírus de
/vv)í. como o Michelangelo. podem

contaminar uma máquina antes
mesmo de o usuário ter tempo de
passar um anti-vírus.

Um simples boot (ligar o com-
putador), com o disquete contamina-
do no drive A, detona o vírus, que
fica escondido na memória. No dia 6
de março, destrói os discos rígido e
flexível e diminui a memória Já o
Mich II infecta os arquivos .com, fica
residente na memória e, após alguns
bips, trava o sistema. É um vírus
mais raro no Brasil.

Scan- Para se livrar dos vírus, a
receita é simples. O usuário precisa
de um disquete de boot limpo. Com o
disquete no drive A, ligar o computa-
dor e em seguida rodar o anti-vírus.
Para detectar a contaminação com
mais eficiência o usuário pode optar
por incluir a rotina na iniciacilização
do micro o anti-vírus.

Para os usuários de Scan. basta

configurar o autoexec.bat. Na última
linha de comando do autoexec.bat
digite c:\nome do diretório «ode o
scan dtá instalado \vahfcM/»y»c-
cns. Nio falha, mas o tempo que seu
micro leva para ligar vai subir con-
sideravrlmente. Paia manter a per-
formance do equipamento, acres-
cente na mesma linha um espaço e o
comando \scmsdata Outra opção é
rastrear o HD por conta própria com
alguma freqüência

Outra providência útil é criar um
disco de boot. O caminho é simples:
com um disco limpo no drive A, vá
no gerenciador de arquivos do
Windows e clique na opção disco.
Escolha formatar disco. Registre a
unidade e a capacidade do disquete.
Depois clique sobre gerar sistema no
disco. O resto é por conta do progra-
ma que vai passar a proteger seu
micro cqntra infecções.

NOVOS E FORTES

Kit MultimídiaMemória
Mythus 575 Pentium 75MHz 850Mb
Mythus 5100 \ Pentium 100MHz j 8Mb (até 128) 2.8801.26b

850Mb : 4 velocidades8Mb (até 96)
Aptiva K35 : Pentium 100MHz : 8Mb (até 128)
Aptiva K65 • Pentium 133MHz : 8Mb(até128)

4 velocidades
4 velocidades
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A visita relampago de Bill Gates Se liga nessa, tidade!

i Rei do software faz palestras e diz que os negdclos estao na Internet PrefeKura quer

j__ Gitoer)oAlws prestar servi$os Maia fazendo liga^oes cm fibra
J STELA LACHTERMACHER , 3tT8V6S 

(flO IfliCfO ^tica, o projeto signifies, para
I SAO PAULO-Em sua passagem , t, .. ¦> ¦WBSt > fl Paulo Mauncio, a agilua^io de

|Brasil^OTd^fi^

reafirmando os conceitos que apire- " dezenas de termi_nais de computa- comcrcial de propaganda

fundador e dirigente do servijos que, ate aqui,

estao presentes em ^Upan^nte I qj 
juntos 

leitos os hospitais tern etn f^ncionam^nto,^com tfri^ninai^l

p^er

apesar da

programas isso nao representa nen- piloto sera instalado utilizan|o /riopref/rio.html),
,amN5m hospcda

Em sua opiniiio sempre haverd fi./; Ga(es esfgve m ^ paulo" Qras(iia> fez palestras, falou da Internet, mas nao visitou a Amazonia ra-A16m de in,c,ar a utlllza9a° do a Pa8ma-
publico para programa mais com-
pletos. Gates aproveitou para men- . , _ . , ,, V-— —\
cionar acordos para tornar Internet tamtem foi anunciada por comunica?ao mais do que, propria- Gates refonjou tambem parce- t
Windows a melhor plataforma para Gates, assim como uma versao mente, decomputa?ao. nas com Procomp e Itautec Philco \0L ' "V

acesso a Internet e o desenvolvi- revista do Windows, prevista para Bill Gates disse achar incrfvel na area de automaSao bancana. \v

memo coniunto com Visa final de 97 ou infcio de 98, causan- que os bancos no Brasil tenham Por fim. Gates falou de um lado I \C>

Mastercard para uso do cartao de do tanto impacto quanto a lan?ada virado um dos grandes canais de mais light da Microsoft, que traba- • \
crddito na rede Ainda sobre em 95. Na avalia?ao do presidente distribui^ao de micros. 0 segmento lha atualmente no desenvolvimento \s \

Internet, Gates manifestou-se con- da Microsoft, o mercado de micros foi amplamente privilegiado na de softwares interativos alguns ~~"V.

trario d criacao de micros de menos pessoais vai continuar crescendo agenda de Gates, que aldm de baseado em filmes O trabalho /^v 1
de USS 1 mil que terao como obje- uma media de 15% ao ano, chegan- Lazaro Brandao, presidente do acontece na DreamWorks, empresa ^ > ^\ \ \
itivo principal o acesso it rede atlr- do nos pr6ximos cinco anos a Bradesco, visitou tambem o presi- de Spielberg onde a Microsoft tern » Trio 0 a 1 ImTlcn ,v\\ \ \
Inutndo ni.fi estes renresentam uma supcrar as vendas de televisores, dente do Itau, Olavo Setuba! e participa^ao. 

"Estamos 
juntando S Ul I L II VW \\ I

volta ao tempo dos terminais. como jd aconteceu nos Estados Paulo C6sar Ximenes, do Banco do nossos engenheiros com a cnativi- V \ \ \ /
; PC X TV - Uma nova ver- Unidos. Gates destacou as Brasil, de olho no investimento de dade de Spielberg", disse, acrcscen- 11 \\ lis
sao do Windows NT mais interativo mudan?as que acabaram por trans- R$ 600 milhoes em tecnologia que tando que os primeiros produtos jl 1 11' "
e com facilidades para acesso formar 0 PC numa ferramenta de 0 banco tem previsto para este ano. chegam ao mercado no Natal. / * 

Sp I '

Como faiar SiBcon Graphics compra a Cray A 

jj fivh
com Deus A Silicon Graphics, popularizada poder dos supercomputadores Cray lo e pre?os mais competitivos. No Hs. t ^/'j

como a plataforma de desenvolvi- com a capacidade grdfica da Silicon. Brasil, so a Marinha e a USP uti- H / J CT / JflJ / J I
nplA lYIOflPm ment0 predileta da inddstria cine- Vai ser uma mdquina imbatfvel", lizam mdquinas Silicon na drea de ^==t/ ( 

(LW /lllVr\J.VIlI matografica, vai reinar absoluta em promete 0 gerente de Marketing da pesquisa. A Cray tem uma insta- .—¦' -r* ]
mais um mercado, 0 da supercom- subsidiaria brasilcira, Luiz Fernan- la^ao no Rio Grande do Sul e outra j

Depois de serem guiados durante puta?ao. Numa jogada precisa, a do Maluf. _ na UFRJ. Na linha de miiquinas de r—STjl . Jj II 1
quase 2 mil anos pelos papas, os empresa de Montain View, na Universidades — Um outro mais de US$ 30 milhoes, onde jr 

yj /! jj 11 1
cat61icos tem agora a chance de Calif6rnia, comprou 75% das a^oes mercado de grande interesse para a Cray era a unica fomecedora, a linha I _I| ll/*1 JL \
responde-lo diretamente. Estd criada da Cray Research, tirando da dispu- Silicon, e onde a Cray tem grande de produtos serd mantida, assegura II 1\
a Popenet (http*//www. ta sua maior rival na drea de proces- penetrate, e 0 das universidades. Maluf. Com a fusao, a Silicon se 11(1/ I

Vatican vi a nova odcina do samento de largaescala. Segundo Maluf, a empresa jd vem tornou uma empresa com vendas  
f\\KtT~ 1

Vo.Vn,mn»int.m1.i n.i/i4 fni vi«i Na subsididria brasileira da investindo nesta area hd quatro anos, anuais de USS 4 bilhoes. A Cray era I \
Vaucanona interna, que ja 101 1.1 silicon, 

nao se fala exatamente em com bons resultados. Jd alcan?ou a a unica fomecedora, a linha de pro- ill / 7 Itada por mais de um nnlhao de pes- extin?ao da arquitetura Cray, mas lidera^a entre as 500 maiores insti- dutos e as estratdgias serao manti- 11/ // \l
soas de 70 palses. Para a maiona, j-)Ca c|ard a jntenijao de fundir as tec- tui^oes de ensino e pesquisa ameri- das, assegura Maluf. M iT J / I /
uma chance de entrar nos discursos nol0gias em mercados onde as duas canas e tem grandes pianos para 0 A companhia adquiriu um lotc Jmi# vH
do papa, mas milhares de pessoas competiam. Na drea de supercom- Brasil. inicial de 19.218.735 a?oes ao pre<;o ij h
fltandam mensagens de felicita^ao putagao abaixo de USS 1 milhao, em Maluf promete investir alto neste de USS 30, cada uma, e se compro- fa  . _
Kdem auxflio espiritual. que as rivais se batiam, a tendencia 6 mercado, este ano, utilizando mete a concluir a compra das a^oes

MO Vaticano estd orgulhoso haver uma fusao. "Vamos agregar 0 mdquinas de processamento parale- at630dejunho. —

Srensivo com essa revoluqao on-
Be, jd chamada de highway do fe. for windows forwinocwsTo ~~~—7^jnji£Nfoi

ESr: E-mail prontmho 
em uma semana 

prcifiido on line. O mundo pode ter Cresce 0 numero de provedores R$ 2 e 0 acesso 6 feito a 28.800bps. A empresa resolveu disponibi- J ^ Video aula + programa
^tntato direto com ele e com a igre- de acesso d Internet ligados d Rede Na matricula, 0 novo usudrio ganha lizar um espa^o gratuito para as Mm! g Procure-o nas melhores lojas de

If Isso pode nos ajudar a cumprir Nacional de Pesquisa (RNP), a rota um kit de primeiros socorros - um home-pages^dc usudrios pessoais, inform^tica ou consulte-nos

Iffissdo de pregar 0 evangelho," diz alternativa descoberta pelas empre- manual para iniciantes mostrando cobrando RS 20 pela hospedagem Apronda a instalar c
porta-voz do papa, Joaquin Navarro- sas para fugir da burocracia da todas as ferramentas e utilidades da de pdginas de empresas. Jd 0 custo conflgurar os programas.
Vaiis Embratel. O mais novo no da rede 6 grande rede, e um conjunto de pro- de produ?ao de home-pages varia de § svsoSwSo^KoaHod IM1 % S33-0T1S
c rnnfissan _ Seoundo a Trip Informdtica, que inaugurou 0 gramas freeware e shareware para RS 40 a RS 70, de acordo com fciaSsCw"55! • ...

1 - n. 1 11 ..tnr servico no infcio do mes com 10 lin- acesso aos servi?os, incluindo 0 grau de sofistica^ao. \ gggggjll Cofwcte-se £ INTERNET ja.
Navarro, 0 apa oao u 0 has. Ate mar^o, a Trip pretende browser campeao de popularidade, Os servii^os de suporte e inscri^ao
iza a resposta as mensagens e, em ampliar 0 sistema para 60 linhas. Netscape Navigator e o software funcionam de 9h ds 18h, com plan-
casos mais dramdticos, ele pode fomece 0 endere^o em para correio eletrdnico Endora. toes nos outros hordnos. O telefone
ifaesmo mandar alguma nota pes- uma semana^ enquanto a Embratel Os programas vem em disquete, para informa^oes e 0 240-0173. Por
ml; leva, em mddia 60 dias", justifica jd configurados, e 0 kit tem versoes modem, 0 numero & 0 533-6001. Se T\ TIT TTOrTI A
•\ A maioria dos apelos pede ajuda Marcio Veloso, s6cio da empresa. para Windows e Macintosh. E 0 jd tiver um senha de acesso, 0 inter- |\ 

H 1/ I 1 I /\
^iritual em casos de morte de par- A inscri^ao no Trip custa RS 30 e usudrio pode pegar outros, por nauta pode aproveitar e dar uma X\lJ Y U XI 1
intes. Alguns e-mails sdo curiosos: a mensalidade, por 20 horas de uso, download, como 0 Cu-see me e 0 /- olhadinha na home-page da Trip A "A KT A

^ta mulher perguntou atravfe da mais RS 30. Cada hora extra sai por Phone. (http://www.trip.com.br). I 
|| 

1 / \f I 1 A \ /I A
|/temet,seelapoderiaverseuman- l^r 1^ I II 1^ 1% /I l\
Bo motto quando ela mesma mor-  I I % I VI "y I I \l I l|
t^sse. Teve gente perguntando se II J %l I \/ % | W | / \
confissdo atravds da Net 6 vdlida. "*r" %

raderno VldS6Dl Ofimdesemananaopodepassar
jnrilenar e uma tecnologia tao nova." V^aUC/lliU ? nA1M ^..Ar.un.inn
I Este endere^o na Web nos faz sentir SGUl 0102131113.

jmais perto do cora<jao da igreja", mi f JT)

t"D msexta-feim,noseuJB.

jvantagens da comunica^ao espiritu- Quarta-feira no seu •! -13 johnal 
do brasil

al on-line e saber como os cat61icos HHHHHHHH
estao lidando com sua fe.  ¦ •

Teleporto - obra tida por muitos
como o elefante branco de César
Maia fazendo ligações em fibra
ótica, o projeto significa, para
Paulo Maurício, a agilização de
procedimentos administrativos.

Depois da fase inicial de testes
- que deve encerrar-se em junho
a prefeitura abrirá concorrência
para que a iniciativa privada par--.,
ticipe. "Através da exploração—
comercial de propaganda, a empre-~
sa pode lucrar, ao mesmo tempo-.,
em que estará prestando unr-
serviço de utilidade pública", cal-^
cuia o secretário.

Terminais - Até o fim do ano?*»
o projeto definitivo já deverá eslar^
em funcionamento, com terminais. w
em shoppings, na rodoviária, nos -
aeroportos e em quiosques. Só o J
sucesso do programa piloto poderá
avaliar a possibilidade de intera-
tividade do projeto, com a popu-
lação dando sugestões, fazendo
críticas e comentários sobre a atu-
ação do poder público.

A criação da hoiiie-page da
prefeitura na Internet foi o pontapé
inicial para o projeto, segundo
Paulo Maurício, Na página gráfica _
da grande rede mundial de com- -
putadores, já constam informações
sobre imposto de renda,"
Bombeiros.

Desde o fim de 95 as consultas
já podem ser feitas através do
endereço eletrônico da prefeitura
(http://www.riosoft.softex.piem:
/rioprel'/rio.html), desenvolvida
pela Riosolt, que lambem hospeda
a página.

Prefeitura quer

prestar serviços

através do micro

j Rei do software faz palestras e diz que os negócios estão na Internet

1 STELA LACHTERMACHER Gilberto Alves

; SÃO PAULO - Em sua passagem
/relâmpago pelo Brasil, onde ficou g&Çi?pl
í pouco mais de 30 horas, Bill Gates |IflMg

manteve contato com 1,5 mil dos 1ÊÊÈÉÉ
principais empresários do país, para ||| |
os quais apresentou sua visão da > „ ¦

tecnologia nos próximos anos, '»

reafirmando os conceitos que apre- ,
senta em seu livro A Estrada do
Futuro.

O fundador e dirigente do
império que domina o segmento de
programas para computador - os
sistemas operacionais da Microsoft 1
estüo presentes em praticamente 90 I
de cada 100 micros vendidos em
todo o mundo - mostrou nas ;
palestras que fez na Federação das k : : '

Indústrias de São Paulo, na
Federação das Associações dos
Bancos e no evento particular para
convidados do Bradesco, maior
cliente da empresa cm toda a
América Latina, que atualmente sua

I atenção está voltada especialmente
! para três assuntos: Internet, teleco-
municações e, no caso específico do
Brasil, o setor financeiro.

"A corrida do ouro" foi como
Gates traduziu o movimento em
torno da Internet hoje, acrescentan-
do que acredita existir ouro de fato
na rede mundial, no sentido das
oportunidades de negócios. Ele
disse que apesar da rede funcionar
como um veículo de distribuição de
programas isso não representa nen-
huma ameaça à sua empresa.

Em sua opinião sempre haverá
público para programa mais com-
pletos. Gates aproveitou para men-
cionar acordos para tornar o
Windows a melhor plataforma para
acesso à Internet e o desenvolvi-
mento conjunto com Visa e
Mastercard para uso do cartão de
crédito na rede. Ainda sobre
Internet, Gates manifestou-se con-
trdrio d criação de micros de menos
de USS 1 mil que terão como obje-
tivo principal o acesso d rede afir-
mando que estes representam uma
volta ao tempo dos terminais.

; PC X TV - Uma nova ver-
são do Windows NT mais interativo
e com facilidades para acesso d

TIAGO PETRIK

A 

prefeitura pretende implan-
tar ainda este ano um sis-
tema de informatização que

acilitará a vida do carioca: o
Projeto Cidadão. Através de
dezenas de terminais de computa-
dor espalhados pela cidade, a po-
julação terá acesso a uma série de
serviços que, até aqui, exigem
muita paciência para enfrentar a
burocracia. Informações sobre a
duração de cada obra na cidade,
quantos leitos os hospitais têm
disponíveis, as vagas que cada
escola pública oferece, chamar os
bombeiros ou a polícia, tudo
poderá ser feito com o serviço.

Alcance social - 'É um projeto
de longo alcance social. Vamos
poder disponibilizar informações
que devem ser prestadas pelo
poder público nas mais diferentes
áreas", prevê o secretário munici-
pai de Desenvolvimento Econô-
mico, Paulo Maurício Castelo
Branco, que coordena o projeto,
que tem ainda a colaboração do
Iplan-Rio (Empresa Municipal de
Informática e Planejamento) e da
Riosoft (Sociedade Núcleo de
Apoio d Produção e Exportação de
Software do Rio de Janeiro).

Em princípio, um programa
piloto será instalado utilizando a
rede de computadores da prefeitu-
ra. Além de iniciar a utilização do

¦'f

Bill Gates esteve em São Paulo e Brasília, fez palestras, falou da Internet, mas não visitou a Amazônia

Gates reforçou também parce-
rias com Procomp e Itautec Philco
na área de automação bancária.

Por fim, Gates falou de um lado
mais light da Microsoft, que traba-
lha atualmente no desenvolvimento
de softwares interativos alguns
baseado em filmes. O trabalho
acontece na DreamWorks, empresa
de Spielberg onde a Microsoft tem
participação. 

"Estamos juntando
nossos engenheiros com a criativi-
dade de Spielberg", disse, acrescen-
tando que os primeiros produtos
chegam ao mercado no Natal.

comunicação mais do que, própria-
mente, de computação.

Bill Gates disse achar incrível
que os bancos no Brasil tenham
virado um dos grandes canais de
distribuição de micros. O segmento
foi amplamente privilegiado na
agenda de Gates, que além de
Lázaro Brandão, presidente do
Bradesco, visitou também o presi-
dente do Itaú, Olavo Setúbal e
Paulo César Ximenes, do Banco do
Brasil, de olho no investimento de
R$ 600 milhões em tecnologia que
o banco tem previsto para este ano.

Internet também foi anunciada por
Gates, assim como uma versão
revista do Windows, prevista para
final de 97 ou início de 98, causan-
do tanto impacto quanto a lançada
em 95. Na avaliação do presidente
da Microsoft, o mercado de micros
pessoais vai continuar crescendo
uma média de 15% ao ano, chegan-
do nos próximos cinco anos a
superar as vendas de televisores,
como já aconteceu nos Estados
Unidos. Gates destacou as
mudanças que acabaram por trans-
formar o PC numa ferramenta de

lo e preços mais competitivos. No
Brasil, só a Marinha e a USP uti-
lizam máquinas Silicon na área de
pesquisa. A Cray tem uma insta-
lação no Rio Grande do Sul e outra
na UFRJ. Na linha de máquinas de
mais de USS 30 milhões, onde a
Cray era a única fornecedora, a linha
de produtos será mantida, assegura
Maluf. Com a fusão, a Silicon se
tornou uma empresa com vendas
anuais de USS 4 bilhões. A Cray era
a única fornecedora, a linha de pro-
dutos e as estratégias serão manti-
das, assegura Maluf.

A companhia adquiriu um lote
inicial de 19.218.735 ações ao preço
de USS 30, cada uma, e se compro-
mete a concluir a compra das ações
até 30 de junho.

poder dos supercomputadores Cray
com a capacidade gráfica da Silicon.
Vai ser uma máquina imbatível",
promete o gerente de Marketing da
subsidiaria brasileira, Luiz Fernan-
do Maluf.

Universidades - Um outro
mercado de grande interesse para a
Silicon, e onde a Cray tem grande
penetração, é o das universidades.
Segundo Maluf, a empresa jd vem
investindo nesta área hd quatro anos,
com bons resultados. Jd alcançou a
liderança entre as 500 maiores insti-
tuições de ensino e pesquisa ameri-
canas e tem grandes planos para o
Brasil.

Maluf promete investir alto neste
mercado, este ano, utilizando
máquinas de processamento parale-

A Silicon Graphics, popularizada
como a plataforma de desenvolvi-
mento predileta da indústria cine-
matográfica, vai reinar absoluta em
mais um mercado, o da supercom-
putação. Numa jogada precisa, a
empresa de Montain View, na
Califórnia, comprou 75% das ações
da Cray Research, tirando da dispu-
ta sua maior rival na área de proces-
samento de larga escala.

Na subsidiária brasileira da
Silicon, não se fala exatamente em
extinção da arquitetura Cray, mas
fica clara a intenção de fundir as tec-
nologias em mercados onde as duas
competiam. Na área de supercom-
putação abaixo de USS 1 milhão, em
que as rivais se batiam, a tendência é
haver uma fusão. "Vamos agregar o

Depois de serem guiados durante
quase 2 mil anos pelos papas, os
católicos têm agora a chance de
respondê-lo diretamente. Está criada
a Popenet (http://www.
vatican.va), a nova página do
Vaticano na Internet, que já foi visi-
tada por mais de um milhão de pes-
soas de 70 países. Para a maioria, é
uma chance de entrar nos discursos
do papa, mas milhares de pessoas
guindam mensagens de felicitação e
ledem auxílio espiritual.
f|0 Vaticano está orgulhoso e
Srensivo com essa revolução on-
Se, já chamada de highway da fé.
ns pessoas acham que sabem tudo
Ebre este papa. Agora, todas as
¦formações e discursos estão via-
Hido on line. O mundo pode ter
jgfotato direto com ele e com a igre-

Isso pode nos ajudar a cumprir a
|Essão de pregar o evangelho," diz o

porta-voz do papa, Joaquin Navarro-
Valls.
s Confissão - Segundo
Navarro, o Papa João Paulo II autor-
iza a resposta ds mensagens e, em
càsos mais dramáticos, ele pode
ihesmo mandar alguma nota pes-

saiSé!FOR WINDOWS FOR WINDOWS FO

A empresa resolveu disponibi-
lizar um espaço gratuito para as
home-pages de usuários pessoais,
cobrando R$ 20 pela hospedagem
de páginas de empresas. Já o custo
de produção de home-pages varia de
RS 40 a RS 70, de acordo com o
grau de sofisticação.

Os serviços de suporte e inscrição
funcionam de 9h ds 18h, com plan-
tões nos outros horários. O telefone
para informações é o 240-0173. Por
modem, o número é o 533-6001. Se
jd tiver um senha de acesso, o inter-
nauta pode aproveitar e dar uma
olhadinha na home-page da Trip
(http://www.trip.coni.br).

R$ 2 e o acesso é feito a 28.800bps.
Na matrícula, o novo usuário ganha
um kit de primeiros socorros - um
manual para iniciantes mostrando
todas as ferramentas e utilidades da
grande rede, e um conjunto de pro-
gramas freeware e shareware para
acesso aos serviços, incluindo o
browser campeão de popularidade,
Netscape Navigator e o software
para correio eletrônico Eiulora.

Os programas vêm em disquete,
já configurados, e o kit tem versões
para Windows e Macintosh. E o
usuário pode pegar outros, por
download, como o Cu-see me e o /-
Phone.

Cresce o número de provedores
de acesso d Internet ligados d Rede
Nacional de Pesquisa (RNP), a rota
alternativa descoberta pelas empre-
sas para fugir da burocracia da
Embratel. O mais novo nó da rede é
a Trip Informática, que inaugurou o
serviço no início do mês com 10 lin-
has. Até março, a Trip pretende
ampliar o sistema para 60 linhas.

"A RNP fornece o endereço em
uma semana, enquanto a Embratel
leva, em média 60 dias", justifica
Mareio Veloso, sócio da empresa.

A inscrição no Trip custa R$ 30 e
a mensalidade, por 20 horas de uso,
mais RS 30. Cada hora extra sai por

SMOGNIM HOd SMOCMM UCH
rgiaSsttinwSl{Çidmstrmmi
\ Reygggi-

•\ A maioria dos apelos pede ajuda
espiritual em casos de morte de par-
êhtes. Alguns e-mails são curiosos:
tmia mulher perguntou através da
Klternet, se ela poderia ver seu mari-
do morto quando ela mesma mor-
rçsse. Teve gente perguntando se a
confissão através da Net é válida.

Quase todos ficam admirados
,com o casamento entre uma igreja
;milenar e uma tecnologia tão nova."
ÍEste endereço na Web nos faz sentir
smais perto do coração da igreja",
'escreveu Brian Seaver, de Pittstown,
•Nova Iorque, para o papa.
f O Vaticano acha que uma das
vantagens da comunicação espiritu-
al on-line é saber como os católicos
estão lidando com sua fé.

Viagem
0 fim de semana não 

pode p

sem 
programa.
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MOUSe YANCO C PAD

MULTIMÍDIA
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mmmm 5

MULTIMÍDIA PteoWbePa 4ModeMefnó*jR/W HO 850»
Orveae i,44 i«x fecotío 10! Tsctos.

Morta S/GACota 14 IWMÍ.ÍMC008 A»o
JiGAcanllfc. Mft-ioneimpciwíaeitoflecanto

Ptoco MàekWlPa com SOE Onícwü.
8 MB de Mwn«a RAM HD 850Mb 0rt« Oe 1.44 Mb.
teclado 101 ledas. Morftx SVGA Coto 14 |W>29),
foco deVdeo SVGA com I f*x Mrt tone Imponooo

eMouse comtol
A VISTA RS 1 .980,

Ptoco I*» PCI 4 Wo de Veowta P,*M
H5850 «i Dito oc 1.44 Kt Vxkxto 101 Iccas.
McwoSVSACcta '4"[DPJÍi Ptoco díVdeo

SffiAconiiA), WtforetrçoiWtooKtoueoeomto
A VISTA RS 1 .290,

Ptaca ttóe htet. Pa com SOE OrvíocM.
8 Mb oe Memóna RAM HD SSOMtx Ome de 1.44 r*.
\Mrdows95, Kit CiedM>4X, ha Modem 14.400.

teckwo 101 tecos. Momta SWGACoo 14 |DM8).
fVxoao voeoS/GAccm 1 Mb, Mrtioi*) Importado

e Mouse Mcroion com Pod.
Avista r$ 2.790,

1M mm 0^ AVBXAR9 1 .240

m%m

>GSSBB
• SMS AVR BOO 5-3 "fornadas

•WINDOWS 95 FUU
A VISTA R$ 239. Â VtSlAR$

SCANNER COLORIDO COM RESOLUÇÃO DE 1200 dpi,
FAX GRUPO 3 E COPIADORA

A VISTA RS 715,
7X NR$ 132«

•WINDOWS 95 UP6RAD6
A VISTA R$| 29m

AVISIAR$

•SMS SB SOO BI 01 Bateria Int

ÀVtSIARSA VISTA RS
• SMS 5B1000 5 02 Baterias Int

AVtSTARS

^Kixn^ích,

CDR0M4XSP6€D(PADRA0ID6) KIT CR€ATIVE VALUE CD IS-4X
« . OKe CO-ROM aUADJPEEO, to oo coaa;ÀVtSIAR$ ^^fO# oci/Jcas. Rcxxj de som SOONO BLASTER >6.

Tíufc» 'OP Dí IT1HA em S0T\VAR{.
7X DK RS Focl rítataçòo.

A VISTA RS 465,

•FAX-M006M 14-4 KBPS INTERNO
US ROBOTKS

A VISTA RS 152,
HP 400 MONO c/àpdo * KK Colar

A VISTA R$440,
CAIXA DE SOM (PAR)A VISTA RS

PIp

I N F O » M A ri CAãm

ARQUIVO P/IOO DISQUETES

À VIS IA R$
•ETIQUETA PAASER (25 folhas)

Á VtStA PSAvtoa PS
MOUS6 INFANTILPORTA CD P/E (FD 12)
AvtetA RS

Av Presidente Wilson. 65 Gr IB02
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COM GARANTIA DE 1Q MUNDO. .

11 
eaaii m? m£TA mmmm — Compaq. \

HB9 gaggBl wamuim SeBHBBI WEBBBiBPIEBi hh |

"•«»;»?- 
-asK 

.SHES. visaarsa ™S5.T!SS-JS"" 
II ^BW z

D999.M WMCHtsmuoNa M0N.svMC0UMirt.» R$ 1.990, matozaitva ~
1 iiviiiH mom-svmcoim lcm HTMuiTiMiDumrattaNa niiiHHiHMP1W, KITMULTIMIDIA4XCOMHiTO a COWUTO0SOUMBUSTIR l"MU'1 K$ 3.451, OU

I— BMi 

>+.»«««», 
^Wi :

ISA • MAO - 4 Ml MM - HD 430 MB Kl - 8 MB 1AM - HD 850 ^
MON.SVOACOLOR14'0.11 S?!'' ^r1" J'MON. SVOA C010B 14*0.11 I

1+*i2XR$'lM, CIZ ^SrMmK^ i 13XMUl, nLAcotoii^*w/ioombram P€WT1UM75 'MHZ ^

ISA - AMD - 4 Ml RAM - HD 630 MB iSS!^ 9W Hi Kl - 8 MB RAM • HD 1.0 OB l ^h«M h« RS 1.675. OU |12 X R$ Ml,

VIB • INTEL • 8 Ml (AM - MD 630 MB !J9> Kl • 16 MB RAM ¦ H01.0 C8 PROLIANT 1 500 - 4 500 |MON.SVOACOIOR14-O.il IW^Miiiil MON. SVOA COUM14' 0.28 ^JWWffWWI^ ^
|$ 1.149, ou DRIV1 + TICLAOO + GABINETE R$U90,OU E OUTROS...CONSULTE-NOS. SUPORTE T^CNICO ESPECIALIZADO.

1 
+ 11X1$ 212, MINI-TOWt + MOUSi + JOOO DE CAPAS 1 + 12X«$434,

R 1 MONITOR!! I MAYRICUM! | SCANNER | KIT MULTIMIDIA
u& P SVGA MONO 14' «'W« MP 20 (40COL5) tt524,ou i. uo 126, GENIUS D£ MAO1200 DPI (COLOR) 11369,001.111) 19, DISCOVERY At it 468, ooi.ua 113, CCMKM

H SVGA COLOR 14-.39 »369,0.91, IX 300 (80 COLS. 9 AG.) «319,«.,...« 77, GENIUS DE MESA 1200 DPI (COLOR) «999,ou..7»«171, VALUE CO 4X «4M,<»..... 01,
! g SVGA COLOR 14". 28 n«19,ou..«B 03, FX 1170 (134 COLS. 9 AG) «649,oui.u»156, GENIUS D£ MESA 2400 DPI (COLOR) * 1.199, (*.. m*205, "§S4X «590,oyuu»42, PIM
H SVGA COLOR 14-.28NE m469,oui .<>«116, LQ 1070 (136 COLS. 24 AG.) IJ686,oui.un165, HP 3C/4C 0E MESA (COLOR) *1.699,ogm>««2ll, PERFORMANCE 6X «690,oui.4i«166, Mttiltfjttt
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Fj; * LASER hp 660C (COLOR) B 698, on I. tin 136, CD-ROM 8X (DIAMOND S000) COM SOUND BLASTER + SOUND ¦ SOFTWARES ctpvirns rM
N' HP 51 b998,o»i.?ib171, HP liOOClCaOR) a 2.398, oni.ua 356, CARD 3D + WW DE CAIXAS AMPllflCADAS UNHA NOVELL. MCROSOft LOTUS, IBM, SYMANTEC, BORLAND, piBDflrtTir flR HP 5P B 1.759, oui.no 300, CANON BJ 610C (COLOR) b795,omi.»Ib149, MEDIA YAMAHA (lANQAMENTOII!) b990,oui .tie 185, ALDUS. WORD PERfECT COREL E OUTROS CONSUITI-NOS*|j PJJ5 * CAB £ AM EN TO
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GARANTIA 
DC mUNCUMDITO M ATI 
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MWMIWAY^TA 
QQQZ233HIQSI TKL*> 233-0542 • FAX: 263-0405 BKIMJUIMMMl TEL/FAX: 535-1823* 535-5078 
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II GEN EROS DE I9 HECESSIDADf.
9 TODAS AS CONFIGURATES INCLUEM: PIACA DE VlOCO, IDE PLUS, TECLADO, GABINETE MINITORRE, MOUSE, MOUSE PAD, CAPAS PROTETORAS E 1 ANO DC GARANTIA (NOS MICROS).

I486DX410* 4841X4180 KKnmi 1M i KNTIUMIH MIHIM13] KMIHI IN
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a VSA1M BA • MOM1TOC ! VMIMW-RONIIOIMA VSA1M Kl • ROMTTOt SV6A V6A1 HI Kl • NOMIOC SV6A i KMB-KAlMKMONITOt ; lOMD-VMlBra.NOHIIOI «

MA MONO COlOtOJI (OMUt COtOIOJt SVSACOlOtOJI MACOUlUt vCO

I R$ 1.005, R$U19, R$ 1^55, I R$2.200, I R$2.486, I R$2.749,
9 0013XRS 115,05 OU 13XRS 151,00 OU 13XR$212,40 OU 13XR$251,90 ! OU 13XR$284,60 0U13XR$314,75 ^

J mhos viitpos Art mm >m^o aiwt ou hwiumto mm« iwbo tsrann
iPWWWPW^WWWWW^—C0NSULTE-N0S
WUimiim3J^^MJSrnmmkMiimKl^^KKKKKKLmSIEESSSM sobreoutras ^Sgf- ~m
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C0NFIGURAC0ES. j

• IMNBSORAS • PAX/MODIM • MONITORES • KIT! MULTIMIDIA
HPUSItmSI KStm^W 14.40a R$ B9,00 MONITOR SVGA MONO. RS 170,00 Dlscoyw'a- 5 j|£ * INT1WI1T • I
HP USER JIT 5JL R$1.699,00 flMMlttHf MONITOR SVGA COLOR 0.28 Ne.RS 439,00 5 Sm C0MPRAND0 UM MICRO t ^HP 400 R$ 420,00 14.400 (EiiHM) RS 169,00 SAMSUNG SYNCMASTER 3 Ne RS 489,00 TaKmMaa B 66S.00 COM PLACA FAX MODEM, % ^HP660C.(3anosoegauntia) R$ 699,00 14.400(MTEmo) RS 146,00 muiTifif. VOCEJASAI PRONTO W

EPSON U 300 R$ 283,00 14.400 01 SECRET. (Emiw»....R$ 206,00 • ESTARIUZADODCS U11 ^ Kmu„ PARA ACESSAR A INTERNET 1
KIT COLOR P/LX 300 R$ 68,00 14.400 C/SECRET. (I*TEMIO)....RS 169,00 ogm Prr^ 1SSK ATRAVES DA HEXANET. 1

CANONEUC4000 «$ 500,00 28.800(mnw.0) R$ 299,00 J S «*S 0DISU*nTOfMaA- HBHcXflNF' "' 
|/CANONEUC4.100 R$ 670,00 28.800C/SECRET.(EnK*0)....R$ 378,00 ]sm Q9 U3«m»x»jwn»ii«r 9 / |

CANON BJ 610 RS 825,00 28.800 (J SECRET. (INTE«*0)....R$ 368,M 1 
»/ I
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'sssftas* 
I ^

1000 RS17JK)
SCANNER GENIUS COLOR RS 290,00 mmwamma. 3000 15 36^00
CAIXA DE DISQUETES 314 HO. ..R$ 8 JO MIPW-PRUIVIVMwS 
CAIXA 0E DISOUETES 5V< HD. RS 5,50 _

¦a.n.^j{.a; 
MirRO 386 DX 40 :

IIBimTRADEWJ

• um multimídia
0ISC0VERT4L RS

2 ANOS DE GARANTIA

PENTIUM VIOEO LASER

CONFIGURACAO BASICA

PENTIUM 90 MH2
Kl ¦ 8 MB IAM-HO 8S8 MB
MON.SVSACOUWirB.il

UTMUlTIMiOMKiratMMKX
a eoMunoosouNpBusni

» MS ? HAC* MMO (VIMO USO)
f FAX MOO(M C/SKKTAHA

l$I2M, OU 1 + 12XIS412,

TEU COlOt • 446/50 MHZ • 4 MS IAM
HD 330 MB-DMVE 1.44 MB

MATRIZ ATIVA
DMN.MI

1 + 12X1$ 442,

¦ KIT MULTIMÍDIA
DISCOVERY4X
VALUE CD4X
HOME4X
PERFORMANCE 6X

¦ MONITOR!!
SVGA MONO 14' "'49,
SVGA COLOR 14".39 B 369,OHI.««B 91,
SVGA COLOR 14',28 b419,OÜI.«B103,
SVGA COLOR I4-.28 NE «469.OUI.OB 116,
SVGA C. 17-.28GL SAMSUNG «1.199, oui.»b205,
SVGAC. 20*.28GLSSAMSUNG B2.499,OOI.iib370,

R LA!!R
HP 51 B998,O»K;ib171,
HP5P b 1.759,o«i imb 300,

R MATRICIAI!
MP 20 (40 COL5)
IX 300 (SOCOU. 9 AG.)
FX 1170 (136 COLS. 9 AG.)
IQ 1070(136 COLS. 24 AG.)

R JATO Dl TINTA
EPSON STYLUS COLOR
HP6Ó0C (COLOR)
HP I600C (COLOR)
CANON BJ 61OC (COLOR)

¦ MANNIR
GENIUS DE MÃO 1200 DPI (COLOR) B369,O«I.«IB 89,
GENIUS DE MESA 1200 DPI (COLOR) B999,OUI .7IB171,
GENIUS DE MESA 2400 DPI (COLOR) B1.199,oui wib205,
HP 3C/4C DE MESA (COLOR) B 1.699,OU W IJIB218,

R KIT MULTIMÍDIA
CD-ROM 8X (DIAMOND 8000) COM SOUND BLASTER + SOUND
CARD 3D + PAR DE CAIXAS AMPLIFICADAS
MEDIA YAMAHA (LANÇAMENTOIII) B990,OUI.«IB 185,

TOSHBAE TEXAS

UNHA NOVEU, MCROSOFt LOTUS, IBM, SYMANTEC, BORLAND.
ALDUS. WORDPERFECT CORELE OUTROS CONSULTE-NOS

INTERNET (Aos sábado de 10hs as 12ti$) > RS BB,
INTROO. k INFORM : OOS.APOST « RS 80.
WINOOWS Cl LIVRO = RS 80,
WORD a LIVRO * RS 100.
CORELDRAW! C/LIVRO = RS 220.

SOFTWARE • PRONTA ENTREGA
•WMH5UPGM0I fttm.• MS PlUS FOR WIN95 R| M.- •PHANTASMAGOMARtTI.•*tfOfO<S«tOR»7t.

..^#>V^RBM «U10UVR Ri71.

JATOMTRttJtctwmcouaialiootlMOMO^OLOR1 GARANTIA NP OC 3 AMOS«MMUSUirafttUGIjtSCONSULTEFINANCIAMENTO

8ARRAW1ÍS
iil 825.4865. nu 821^888

DE 1Q LINHA

DE 1 
— 

MUNDO.

MICROCOMPUTADORES

486 DX4-100 MHZ

ISA • AMD - 4 MB RAM • HD 630 MB
MON.SVOA COLOR 14-0.28

R$ 1.499, ou
1 + 12X1$ 192,

486 DX4-100 MHZ

VLB ¦ INTEL - B MB IAM - HD 6301
MON.SVOA COLO* 14'0.11

1$ 1.149, ou
1 + 11X15211,

PENTIUM 133 MHZ

PO-16 MB RAM- HD 1.008
MON. SVOA COiOR 14'0.28

R$3490,ou
1 + 12X1$ 434,

NOTEBOOKS
COMPAQ.

3 ANOS DE GARANTIA

NOTEBOOK 430 DESKTOP PROLINEA 500

PENTIUM 75 MHZ
I MB RAM - HO 630 MB

DRIVE 1.44 MB
MONITOR SVGA COLOR

R$1679, ou
1 + 12 X R$ 34),

NOTEBOOK LTE PENTIUM 
J^^^mcompleta 

de servidores

PROSIGNIA 300 • 500;
PROUANT 1.500-4.500
I OUTROS...CONSULTE-NOS. SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO.

REDES LOCAIS

mm.
n.

DH mK,m

QjH9 »®

SERV1QOS EM
FIBRA dTICA
•CABEAMENTO
rCOMKroWZAj^O

RIO DE JANEIRO (021)

O SEU MELHOR CAMINHO!

TKLt 233-0542* FAX: 263-0405 89IMJ1HMMIM TEL./ÍAX» 535-1823*535-5878

6ENER0S DE I9 NECESSIDADE.

TODAS AS CONFIGURAÇÕES INCLUEM: PLACA DE VÍDEO, IDE PLUS, TECLADO, GABINETE MINITORRE, MOUSE, MOUSE PAD, CAPAS PROTETORAS E 1 ANO DC GARANTIA (NOS MICROS). I

486 DX4 1001486 DX4100
nOOSUDOtNMMMUN

HD 640 -FDD 1.44-MON MAIO
VOA 1W BA-MONITOR

MA MONO

PI0CQUM( INTU-4 MIAM
HD649H-M1.44-IKONIOAID

VBAHRKA-MNI10ISV6A
COtOtOJI

PBfflUMIB* POdlUM 1H HMTIUM133 PaiMISt

R$ 1.005,1 R$ U19,
0013 X RS 115,05 ! OU 13 X RS 151,00

«IÇ0S VJU.I00S Alt N K MUÇO u m OU (WUMT0 RIU* notso BlOOUl

PERIFERICOS COM GARANTIA

ntoassMotNm-iMiM
MD 44D R • FDD 1.44 - IDi 081 lOAtD

V6A1R Kl • MONITOt SV6A
COINUI

R$14155,
OU 13 X RS 212,40

noassADMina-iHiMi
HDMOR-FDDI.44-MONIOMD

VSA1 Ml Kl-MOMITOt SVM
COlOlUt

R$2.200,
OU 13 X RS 251,90

nOCBSttOIM1&-liRtU
HDUM-nD1.MiU.MIM
KMB-WAIHPa-MONITOt

nSACOUMOJI

R$2.486,
OU 13 XRS 284,60

HPlASEimSI
HP LASER JET 5P„'HP 400

—15119,00
RS 1.699,00
RS 420,00

HP 660 C.(3 ANOS 0E GARANTIA) R$ 699,00
EPSON U300. RS 283,00
KIT COLOR P/ U 300 RS 68,00
CANON EUC 4.000.. R$ 500,00
CANON BJC4.100 R$ 670,00
CANON BJ 610 RS 825,00

DIVERSOS

GABINETE RS
GABINETE DESKTOP- R$
GABINETE TORRE MEDIA R$
GABINETE TORRÃO RS
TECLADO R$
DRIVE 1.2 RS
DRIVE 1.44.. .RS
MOUSE R$
MOUSE LOGITECH (2 B0T0ES) R$
IDE PLUS  RS
IDE VESA LOCAL BUS R$
PLACAVGA1 M8VLB R$
PLACA VGA1 MB PCI R$
PLACA VGA 2 MB PCI  RS
NE 2.000  RS

• FAX/MODIM
14.400. RS 89,00
QMMitiaf
14.400 (E1TEIM0) RS 169,00
14.400 (INTERNO).» RS 146,00
14.400 C/SECRET.(EnK*o)....RS 206,00
14.400 C/ SECRET. (INTERNO)....RS 169.00
28.800 (wniNO) R$ 299,00
28.800 C/SECRET. (EnKN0)....R$ 378,00
28.800 CI SECRET. (inierno)....RS 368,00

MONITORES

MONITOR SVGA MONO. RS 170,00
MONITOR SVGA COLOR 0.28 Ne...R$ 439,00
SAMSUNG SYNCMASTER 3 Ne RS 489,00

ESTABILIZADORES
0.8 KVA... RS 36,00
1.0 KVA RS 40,00
1.5 KVA. _R$ 63,00

FINANCIAMENTO
EM ATE 13 MESES.

• JOYSTICK»
7 DffBBfltS MODELOS PAIA VOCÊ ESCOUffl
ODESUAPtraãKlA.

58,00
75,00

120,00
165,00
25,00
66,00
50,00
13.00
37,00
22,00
22,00
86.00

110,00
179,00
50,00

SCANNERGENIUS COLOR RS 290,00
CAIXA DE DISQUETES VA HD..... _.R$ 8,20
CAIXA DE DISQUETES 5V.HD. RS 5,50
EXPANSOR DE MEMÓRIA (DE 30 P/ 72 PINOS)....

£_ RS 51,00
CARTUCHO BJ 4.000 (BC-21 COLOR) ...R$ 75,00
CARTUCHO HP 850 (COLOR) R$ 45,00

SUPEB-PROMOÇÃO:

MICRO 386 DX 40

CARTUCHO HP 600/660
CARTUCHO HP 500/560
CARTUCHO HP 500/560

COLOR) RS 42,00
PRETO) RS 39,00
COLOR) RS 414)0

TRANSPARÊNCIA P/ DESKJET Un R$ 1,70
TRANSPARÊNCIA P/ DESKJET CL RS 78,00
TRANSPARÊNCIA PI LASERJET  RS 60.00
PAPER CARD 250 CARTÕES RS 15,50
PAPER CARD 500 CARTÕES REFIL RS 19,50

PROCESSADOR AMD,
4 MB RAM,
HDD 540 MB,
FDD 1.44
MONITOR SVGA
0.28 MONO
MOUSE,
TECLADO.

R$ 895,00
OU 13 X R$102,46

PIOCBSMOIIfia-liHtMI
HOUM-nOU4.IJ.MOB
(OMD.WA2RKI-IONnOI

MACOUMUt

R$ 2.749,
OU 13 XRS 314,75

CONSULTE-NOS
SOBRE OUTRAS

CONFIGURAÇÕES.

COMPRANDO UM MICRO
COM PLACA FAX MODEM,

VOCÊ JÁ SAI PRONTO
PARA ACESSAR A INTERNET

ATRAVÉS DA HEXANET.

Hexfl513 ftMOOi x AOTV) 8 BITIM T

FORMULÁRIO
CONTINUO

3000

IIBImTRADt

RUA MARECHAL CÂMARA, 350 Gr. 901 - CENTRO

¦533-0772

JORNAL DO BRASIL¦7
-TERÇA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 1996
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I BASICA 4 Mb RAM, HD 640 Mb 8 Mb RAM, HD 850 Mb 8 Mb RAM, HD 850 Mb 8 Mb RAM, HD 850 Mb [T

isss.. i QQQ i 
QiQ 

9 nqq 
9 fl(lQ f
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i>Hii I .siff t.uaa, c.iiif, r

• IDE PCI COMPLETA ON BOARD AS 4vm* *

I SSSSSSEK&, 0U1+6RXASDE262, OU1+6 FIXAS DE 381, OU1+6 FIXASDE 411, OU1+6FIXASDE471,
I ^mvmnym^n OU 1+12 RXAS DE 164, OU 1+12 FIXASDE 239, OU 1+12 FIXASDE 257, OU 1+12 FIXASDE 295, i

OT •No488montoCoinpo.28(2woodOQoi»tm«)

I I AVANQAOA 8 Mb RAM, HD 850 Mb 16 Mb RAM, HD 1.2 Gb 16 Mb RAM, HD 1.2 Gb 16 Mb RAM, HD 1.2 Gb
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s?®* I.Ooo, L.u I Of LIDO, C.//9.
• IDE PCI COMPLETA ON BOARD Avista m AVBW AVISTA m AVISTA ' 1• PAX MODFM14 400

I ^SS5£SSa&> OU 1+6 FIXAS DE 321, OU 1+6 FIXASDE 454, OU 1+6 FIXAS DE 483, OU 1+6 FIXASDE 544,
I awKISaww, OU 1+12 FIXASDE 201, OU 1+12 FIXASDE 284, OU 1+12 FIXASDE 303, OU 1+12 FIXASDE 341,

H o 'No4KnwnNorCanpo^9(2*nMd*gMrtit)

I TOP 8 Mb RAM, HD 1.2 Gb 16 Mb RAM, HD 1.6 Gb 16 Mb RAM, HD 1.6 Gb I

I msws«. 
1 QflQ 9 

EQQ 
9 71Q

I 
-sfw* 

I .ullui L.uwwi L.l4a.
• IDE PCI COMPLETA ON BOARD Avsw AvBTA AVISTA '

I 
•gK^SSSlSS' OU 

1+6 FIXASDE 373, OU 1+6 FIXAS DE 508, OU 1+6 FIXAS DE 538,

I KK^SUro OU 1+12 FIXASDE234, OU 1+12 FIXAS DE318, OU 1+12 FIXAS DE337,
*No48lnonlo(Oamp« JI(2inaid(giiMit)

® Mmbií» i;
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8 Mb RAM, HD 850 Mb

OU 1+6 FIXAS DE 411,
OU 1+12 FIXAS DE 257,

OU 1+6 FIXAS DE 471,
OU 1+12 FIXAS DE 295,

Inscricão para acesso à INTERNET via INSIDE

iS^SlI^oríe^fona6sul ENTREGA è DOMICÍLIOma zonampmMMai

ALÉM DE CAPA E MOUSE PAD

Maxtor' E221 BBST d
HEWLETT
PACKARD Canon creative <S5>Seagate Quartou

8 Mb RAM, HD 1.2 Gb

1.919,
Â VISTA m

OU 1+6 FIXAS DE 373,
OU 1+12 RXAS DE 234,

16 Mb RAM, HD 1.6 Gb

2.591,
Avista M

OU 1+6 FIXAS DE 508,
OU 1+12 FIXAS DE 318,

16 Mb RAM, HD 1.6 Gb

2.741,
Avista W

OU 1+6 RXAS DE 538,
OU 1+12 FIXAS DE 337,

16 Mb RAM, HD 1.6 Gb

3.159,
Awn m

OU 1+6 FIXAS DE 598,
OU 1+12 FIXAS DE 375,

TOP
DRIVE 1.44Mb

•MOUSELOGITECH FIRST
MONITOR SYNCMASTER M NE

svga color028 (plug & play)PLACADE VÍDEO SVGA 1Mb
PCI (ATE 2Mb)
IDE PCI COMPLETA ON BOARD

•FAX MODEM 28.800
CACHE 28M(EXmNSlVEU
PORTA MRALHAENHANCEO
SERWS HIGH SPEED(UAHT 166SORFO)
No 488 monto Campo »(2 am d* ganrta)

NA COMPRA DE UM MICRO SEU MULTIMÍDIA QUAD SPEED (4X) SAI POR 400 REAIS

TERÇA-FEIRA. 5 DE MARÇO DE 199t>
JORNAL DO BRASIL

á»

16 Mb RAM, HD 1.2 Gb

2.499,
Avista m

OU 1+6 FIXAS DE 483,
OU 1+12 FIXAS DE 303,

16 Mb RAM, HD 1.2 Gb

2.779,
Avista m

OU 1+6 FIXAS DE 544,
OU 1+12 FIXAS DE 341,

BÁSICA
•DRIVE 1.44Mb
•MOUSE LOGITECH FIRST

MONITOR SYNCMASTER III NE
svga color oí8 (plug & play)PLACA DE VÍDEO bVGA 1Mb
PCI (ATE 2Mb)
IDE PCI COMPLETA ON BOARD
CACHE 2S8kBtEXMNSÍVEU
PORtt FKRAIOA ENHANClD
SERIAIS HIGH SPEEtyUAflT 166SOFIFO)

' No 486 wonto Compo^8 (2woodi9«nn»«)

AVANÇADA
•DRIVE 1.44Mb
•MOUSE LOGITECH RRST

MONITOR SYNCMASTER M NE
svga color 0.28 (plug &play)

PLACA DE VÍDEO SVGA 1Mb
PCI (ATE 2Mb)
IDE PCI COMPLETA ON BOARD

•FAX MODEM 14.400
CACHE 2SM(EXMNSÍVBJ
PORTA FMMÍLA ENHANCÉD
SERIAIS HlâH SPEED(UART letSORFO)No 488 monto Compo 2t (2 «noo do gMrtit)

8 Mb RAM, HD 850 Mb

1.919,
Avista W

OU 1+6 FIXAS DE 321,
OU 1+12 FIXAS DE 201,

16 Mb RAM, HD 1.2 Gb

2.319,
Avista W

OU 1 +6 FIXAS DE 454,
OU 1+12 FIXAS DE 284,

4 Mb RAM, HD 640 Mb

1.339,
Avista W

OU 1+6 FIXAS DE 262,
OU 1+12 FIXAS DE 164,

8 Mb RAM, HD 850 Mb

1.949,
Avista m

OU 1+6 FIXAS DE 381,
OU 1+12 FIXAS DE 239,

ES3
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ano r»í.CÍAnAfJT" A

ANO DE
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JORNAL DO BRASILTERÇA-FEIRA. 5 DE MARÇO DE 1996
INFORMATICA

Double Speed (2X) 
- 299,

Quad Speed (4X) 
- 479,

Hexa Speed (6X) 32 Bits - 719,

• Drive externo portátil que é ligado pela

porta paralela, trabalha com disquetes

d capacidade de 100 Mb cada - 499,

mzm HEWLETT
UXM PACKARD

HP 400 - 399,
Manuais em português • aceita Kit Color

•0.8 Kva 110V - 44,
• 1.2 Kva 110V - 50
consulte 220V(e)/110V(s)

estabilizado d autonomia de 1h
0.5 Kva 110V - 289,
1.0 Kva 110V-369,

bateria automotiva não inclusa

PROTEJA SEU MICRO E
SEUS DADOS DAS QUEDAS

E DOS PICOS DE TENSÃO

Processador de Pentium 75 até 133
HD de 340 MB até 1.3 GB
Memória de 8MB até 40MB
Todos com Som e ainda opcionais
Multimídia. Cokx e CD-ROM
Encomende a sua configuração

Av. Churchill, 129 grupo 204 - Centro

E-mail: mbm@iis.com.br

PESSOA JURÍDICA
EM ATE1+6
PROFISSIONAIS
LIBERAIS E .
PESSOA JURÍDICA- LEASING 24*

CONSULTE: MOTHER BOARD. FAX MODEM. HARD DISK. MONITOR. GABINETE. ETC

Atendimento de 2- a 6- de 9:00 às 18:00GoantuÉn LANtastic
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K PC UINVE RSIT ARI li 

]
MAIS QUE UMINVESTIMENTO, UMA NECESSIDADE PRQFISSIONAL I

COMPML MIT g——— i|

¦Bs MUUHiiM B:. •WV«* tl
OA mMnone24 /@S ,;;•• • 

}l

IPB Sis?" PwrtiHm Rpdef il
• CD ROM Quadruple Speed s BR

• FAX Modem 14.400 BPS A ¦¦ in•'.. • SecretAria EletrOnica Integrada MAlfAII - BB•' • Caixas 19

i^^^lcMOOEWIEa^lZAOO B

MO' DE^EUO Bfl

j^&jl 
MITramuMtUtisi 

1.77§, iSEbr* 
A£Be I

Inl 
iMP^" 2.12& Consults outras configurs9des I Telefax: (021) 571-9816 1

'IiHHHk^ siiiiiss? (NNnsKKs^ I
^SHW^omaberto^SSABADOAT^3|00^^^ a

8 MB, HL) 850, DRIVE 1.44 4 MB. HD640. DRIVE 1.44 o MB^BwBMM BMB^eSSlE j JSl'^^^^.'SISJ! M
PL. VIDEO 1MB PCI. SM PL. VIDEO 1 MB PCI, MON. SVGA 0.28 HD 840 MB j HPB80C £$78000 ||

U GABINETE, TECLADO. MOUSE GABINETE. TECLADO. MOUSE ^ 
^; DRIVE 

1.44 Mb HP5L R$ 878,00 IK
.44K >IO 1 1 10 nc QC 1 SA.70 a lr-^BW#WMf^P2-i j Wk3lsk£g%r\ MONITOR SVGA COLOR HP6P Rti.560.00 f§1 + 12DE R$*WW|4Q 1 + 12 DE R» ¦ Wf M W J I] rff..,.mim*pmlmo3TimuiiiuuM# IMPR£SSORA CANON TT

A VISTA R$ R$ 1.840,00 A VISTA R$ 1-*«OfOO « 
stMs^S^wsMo ^srftMSSftiS llr

; MHHHHHI M a 151 BBBBB 7TjTT^Bl| 5"" \ HP MjM L^oT^^^wsSo^j
; ^¦^TTV'WT^V^H 16 MB, HO 1.6 QR, DRIVE 1.44 |g l|f*S1649A  W 41,00 HP92291A RS 1M.00 ,\ ,».»», RS 30S 00 Xr; J 4 e W » r . PL. VIDEO 1MB PCI. MON. SVGA 0.28 £ il^!!*45^ 2i!'5S HP9229SA RS 117,00 bl3HnpinfaVBL, 

LX3°° KS3W.M K
Y ¦WMiMM GABINETE. TECLADa MOUSE % ||HPS1641A RS 48,40 HP92298A R$ 16S.00 ¦ESSESSlSSHH S•' 
^Ui|BLi|Ki£^| 1 + i2der$34O*O8 = Ht2«2S^«A; JS5™ hpc39O#a R$HO,oo B

A WICTA Pt • nfllM U fl ] HP 51640 C/M/Y RS37.30 ; HPC3903A R$ 132,00 US ROBOTICS 14.400 RI150.00 WA VISTA R$ 1.700,00 S*?o« ; elebra2o#oq wis.oo FJ^£T^ £2Ei* £!^° • ,?.!!¦" us robotics 28,boo RS279.00 Wm— 111 1 Ifffl It 11 CANON BCI 10- R$ 10,70 ¦ fwirukTA OL 400MB mmm MEM0RIA 4MB 72 PINOS Rt 204,00
ItlfflJ-mmSUHIIJiWaa ^^miUlAA ±±I!l>i^MM |l CANON BO HBK R$ DRIVE 1.44 W 66,00 SCANNER HP 4C RS 1 530 00 II¦¦lililfmM EPSON STYLUS COLOR IIS-•»«», IjCANONBO 11COLOR RS12.S0 i KITOPC « MESA P/IMPRESSORA R$ 31,00 ^^NERHP41^........ RS 1.530,00 f
^^¦lulaBaUil^^H HP 660 STSi II CANON BCI 21BK  RS 14,10 S OMDA7A OL 400/800.RS 1M,00 : MESA P/MICRO RS 37,80 OABINETE MINI-TORRE RS 85,00 IA

CANON BJC 210 4SO, 11 CANONBJ800BK.  RS16.80 IELEBRA20800 RS223.00 TELAP/MONITOR(«idro) RS 13,00 TECLADO 101 TECLAS RS 24,50 | |• ftkArtn nrta ¦Alm^A« ISSIHS j. HCANONBJ600C/M/X  RS13.S0 ' a^^mmmg^^m^m KITMULTIMiDtAVALUE4X....RS400^0 PLACA IDE PLUS RS 18,00 I B
MPgrre BOlWIPqqW, gas TWTW IfWII HEPSONSTYLUS COLOR.. RSSS,00 ; KIT DELNMPEZA I TRANSPAReNCIAHP516300..IIS70^0 PLACA IDE VLB RS 27,00 JM^ 

TELEFAXs (021) S3^~^l3^lft ¦¦¦¦¦ii^iillSi ¦*¦¦¦*¦¦¦¦¦¦¦¦

II SUPER MAQUINAS 

'" 
m"~~ 

1

COM 1 ANO DE GARANTIA. 
* ¦-" >!SSS? «.«.mm i!S^^fe^. 

u9M400EXrnNA »iM, VALUEPKX4X 1$ 439,
4MDX4-100 MHZ-* Ml.011.ee ow is xa$us,7s '"M ' liiSKraSuc/wla Sim! KIT DIGITAL 4X 1$ 430,AMD - 4 MB RAM - HO 640 MB - DRIVE 1.44 ¦ PLACA VGA ijfl |i {iV 28JtO INTI8NA IS 294,

1 MB ISA . MONITOR SVGA MONO 2J00 
SSSSH U VOtCI M37l' POfOtmNCm aUBMUMCi

INTEL ¦ 4 MB RAM ¦ HO 640 MB - DRtVE*f?4TpiACA^>AS,'M IFIMAHOjOmilTiS 'MB ISA-MONITOR SVGA COLOR 0.28

MB RAM • HO DRtVE*?^«4 ¦ PLACA VGAPCI - MONITOR SVGA COLOR

- MB RAM - HD . DRIVE^M - PLACA VGA flH__
MB PCI - MONITOR SVGA COLOR 0.28

MB ram - HD GB* D'^M^/I.44 . PLHCsfvo*MB PCI - MONITOR SVGA COLOR 0.28
A PINTIUM-ISO MNZ-»>Et 1.701^0 •« isxataiMa

INTEL - 16 MB RAM . HD 1.2 GB - DRIVE 1.2/1.44 • PLACA VGA VaUMr JBBMB PCI - MONITOR SVGA COLOR 0.28
H mictocoMWTADOt ibm • 4s« axi - m Muz—* ¦$ UH^o mi 13 x m 177,4* l^SL°? 

ttfS^arnrflsrin^^r^INFOTIMF H4 MB RAM • HD 640 MB - DRIVE 1.44 . PLACA VGA 1 MB Wmmm uu 1,1 I IPRIB U WW 1 MdOCMPVTADOl I I ^11 I II V IL
MONITOR SVGA COLOR DOT 0.28

I 

'"' 

2 £• iSSSlSSTSTf 5 1?' 3 CX. 0ttQ«mi.4< MO(aUM) «$ 7J0 TXANSPAXiNClA P/ DCSKJCT (UNI.) R$ 1.74 -\{B"VS 12 M» - 3.1/4 R$ 46, JCWS1ICK ASBOAC1S IS 41. FIT* P/IX-300 (OMO.) ¦$ 10.00 CARTUCHO MP 300 COLOR RS 40 00 ' Ml IISStiaiUHIM ' M ^^B
S2^L n« S^SS2«S5»» 2.^ mA"lX'300 co«>«io* ( ork>.) RS M.OO cartucho HP 500 WUTO RS 30.00 • TEUMUlDIMEtlVOt ' ¦'OS ISA RS 22, JOYSTICK STARFtOMTIR RS IS, MT COtOR P/LX-300 RS 65,00 CARTUCHO HP 600 COLOR RS 45 00 ¦—»— . «»»w» ¦
IDEVLB « M. JOYSTICK AVSNOCR RS19, RORINA BANNER RS 9,00 CARTUCHO HP 600 PRETO RS 41 00  ¦'. •
">i PCI RS 70. JOYSTICK SUPCR WARRIOR RS30. JET CARD ¦ 250 CARTdCS RS 16,00 BJC 4.000 COLOR yTiM^ .PLACA VGA 1 MB ISA RS79. PIACA NK 2.000 RS49, JfT CARD - SOO CARTOIS RS 20,00 FORM. CONT SO COL. • lOOO *LS M .

H ££££,'«£¦ " 
" SSSSS^SS" It J«' TRANSPARlNOAP/lASIR RS0.84 FORM. CONT 80 COL. 13000 FU '£ff 

I
PLACA VGA 1 MB PCI RS 89. SPSAKSRS (PAR) RS 45. SAFIR PAPER (UNIDAOE) RS 0,50 PROTTTOR OE Tf LA/VIDRO RS1B00 •- '. , • ' V .
XSXtt&r RS176 OABINETE MSKTOp"E "$ 

"' OlOSSYPAPER (UNIDAOE) RS 1,60 PROTETOR DE TtLA^YLON RS 9^00 "

H MOUSE GENIUS CLIX RS20,' GABINETE TORRS MEDIA RS 117^  ^ A —4 _ __ I ^^BMOUSE TEENIE GABINETE TORRE GRANDE RS 160, #^2^1 
^|^l|Dn * ^^B

RIO Di JANEIRO . eS

H SAYCORi I hp dcskjct 660 ft$ aw. § jflfj 1^ I\i j if 5r| l' 0i' MBMM8iaMMaHMBaB^H^M * ^kB
0 8 KVa bs oo /^\ saycor * HP diskjet bso *s s'°' j |y raP >]|j -j" ^ \)f>} ^ti*3SyQ255332sp2^^3 ¦ Hh

Is kva rs so'.oo X hp laser rs ^^^MRHHHRHiiC2lBiiIiiila9B

486 DX4 - 100 INTEL

IMPRESSORAS EPSON
PENTSUM 1 50 8NTEL

FAX MODEM

DIVERSAS CONFIGURAÇÕES
INTEL - CIRIX

SAFE
INERGT WARE

PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
NÒ DECORRER DA SEMANA.

TERÇA-FEIRA. 5 DE MARÇO DE 19,9f>JORNAL DO BRASIL
INF0RMATICA

UM INVESTIMENTO,

mit wsmm

486 0X266*8 Mb RAM
HD 420 Mb • Drtve 3.5"
Monitor Integrado 14"

SVGA Color .28
CD ROM Quadiuple Speed
FAX Modem 14.400 BPS
Secretária Eletrônica Integrada e
Caixas Acústicas e

Microfone Embutidos
DOS 6.2 • Windows 3.1
MS-Works CO • Tab Works
Game Pack • 4 Jogos

consulto linandamsnto A INTERNET

pmttwi

Conheça noaaa linha
de Perlférleoa
Laboratório de Aaalstência
Técnica Especializada

MICR0FASE

INFORMÁTICAou 1 4 6 x 346,30
ou 1 4- 9 x 261.87
ou 1 4-12 x 226,52

MIT PENTIUM 132 Telefax: (021) 91 I "570 IO

Rua Ernesto de Souza, 13 - Loja
Esquina d Bario dt Mesquita, 779 • Tijuca
SHOW-ROOM ABERTO AOS SÁBADO ATÉ 13:00 h

OU 1 + 6 x 414,80
ou 1 4 9 x 313,70
ou 1 4 12 x 271,31

100 Mhz
8 MB -256 CACHE

HD840MB
DRIVE 1.44 Mb

MONITOR SVGA COLOR

4 MB, HD 640, DRIVE 1.44
PL. VlDEO 1 MB PCI, MON. SVGA 0.28

GABINETE, TECLADO, MOUSE

1 + 12 DE R$ 158.70
A VISTA R$ 1.140,00

8 MB, HL> 850, DRIVE 1.44
PL. VlDEO 1 MB PCI, SM 3

GABINETE. TECLADO. MOUSE

1 + 12 DE R$ 235.48
A VISTA R$ R$ 1.840,00 HPS1S2SA RS 18,40

HPS1S2SA RSIS,00
HP S1S29A  RS 37.80
HPS1649A  RS 41,00
HP51S4SA RS 48,80
HP 51641A RS 48,40
HP51640A. RS 13,80
HP 51640 OMÍY  RS 37,10
CANON BC 02 RS 38,30
CANON BCI10. R$10,70
CANON B0 11BK R$8,60
CANON BCI11COLOR RS 12,80
CANON BCI 21BK  R$ 14,80
CANON BJ600 BK.  R$16,80
CANON BJ600 CIWX  R$13,80
EPSON STYLUS COLOR.. RS SS,00
EPSON STYLUS BLACK... RS 23,00

HP 92274A .T^T.... RS 88,00
HP9227SA RS 106,00
HP 92291A RS 186,00
HP 9229SA RS 117,00
HP92296A R$166,00
HPC3906A R$110,00
HPC3903A R$132,00
ELEBRA 20600 R$26,00
OKI DATA OL 40MQ0 ¦ ¦ RS 48,00

16 MB. HD 1.6 QR, DRIVE 1.44
pl. vídeo 1 mb pci, mon. svqa 0.2a

GABINETE, TECLADOMOUSE
1 + 12 DE RS348j58

A VISTA R$ Í.7QOAO US ROBOT1CS 14.400 R$160,00
US ROBOTICS 28.800 R$279,00ETIQUETA LASER PIMACO RS 17,50

MEMÓRIA 4MB 72 PINOS RS 204,00
DRIVE 1.44 R$66,00
MESA Pl IMPRESSORA R$31,00
MESA P1 MICRO. R$ 37,80
TELA P/ MONITOR(v)dro) R$ 13,00
KIT MULTIMÍDIA VALUE 4X.. .R$ 460,00
TRANSPARÊNCIA HP 516360. R$ 70,00
PLACA DE REDE NE 2000 R$46,00

SCANNER HP 4C. RS 1.830,00
GABINETE MINI-TORRE R$88,00
TECLADO 101 TECLAS RS 24,80
PLACA IDE PLUS RS 18,00
PLACA IDE VLB R$27,00
MONITOR SVQA COLOR 14T. R$426,00

¦¦¦MIMBPMinHBI EPSON STYLUS COLOR II S— BIO,
^^¦lUlaBSLlL^^H hp eeo  878,
———j— CANON BJC 210  46Q,

Aborto aos sábados, das 9t00 às 12:00 h
TELEFAXs (021) 532-434S

4té DX4 - 100 MNZ -* M 1.01 l^e ou 13 x RS 118,78
AMO • 4 MB RAM . HD 640 MB - DRIVE 1.44 - PLACA VOAt MB ISA . MONITOR SVGA MONO

4té DX4 • 100 MHZ^-* Kt 1.319^0 ee 13 x as «ivseINTEL - 4 MB RAM • HD 640 MB - DRIVE 1.44 . PLACA VOA1MB ISA . MONITOR SVQA COLOR 0.2B
NNTIUM • 100 MNZ-» «$ 14IM0 ee u x as sis^ssINTEL - 8 MB RAM . HD 840 MB - DRIVE 1.44 - PLACA VOA1 MB PCI - MONITOR SVGA COLOR 0.28
NNTIUM. 1MMHZ-» ft* 1.100,00ee 13xas 161,9*INTEL - 8 MB RAM - HD 840 MB - DRIVE 1.44 - PLACA VGA1 MB PCI - MONITOR SVGA COLOR 0.28
NNTIUM ¦ 133 MHZ-p M3400*0ev taxasiaMSINTEL . 16 MB RAM - HD 1.2 GB . DRIVE 1.2/1.44 . PLACA VGAMB PCI • MONITOR SVGA COLOR 0.28
NNTIUM . 150 MHZ-p Rt 1.7*1,00ee iaxasais^aINTEL - 16 MB RAM - HD 1.2 OB - DRIVE 1.2/1.44 - PLACA VGAMB PCI - MONITOR SVGA COLOR 0.28
MICROCOMMIMeOR IIM . «Sé 9X1. 64 «MX -P- R$ UM^4 MB RAM • HD 640 MB - DRIVE 1.44 - PLACA VOA 1 MBMONITOR SVGA COLOR DOT 0.28

INFOTIME

TECLADO MITSUMI
DRIVE 1.3 MB - 5.1/4-
DRIVE 1.44 MB - 3.1/2*
IDE ISA
IDE VLB
IDE PCI
PLACA VGA 1 MB ISA
PLACA VOA 1 MB VLB
PLACA VOA 1 MB PCI
PLACA VOA 2 MB PCI
MOUSE LOGITECH
MOUSE OENIUS CLIX
MOUSE TEENIE
MOUSE DTK

TRANSPARÊNCIA P/ DESKJET (UNI.) RS 1,74CARTUCHO HP SOO COLOR RS 40.00CARTUCHO HP 500 PRETO |$ 38,00CARTUCHO HP 600 COLOR R$ 45,00CARTUCHO HP 600 PRETO R$ 41.00BJC 4.000 COLOR |J 78,00
FORM. CONT. BO COL. - lOOO FLS. RS 17,00FORM. CONT. 60 COL . 3000 FLS RS 36,00PROTETOR DE TELA/VIDRO RS 18.00PROTETOR DE TEIA/NYLON RS 9,00

3 CX. DISQUETES 1.44 HO (CABA) RS 7^0
FTTA P/ LX-300 ( ORIO.) RS 10,00
FITA P/ LX-300 COLORIDA ( ORIO.) RS 38,00
KIT COLOR P/ LX-300 RS 65.00
BOBINA BANNER RS 9^)0
JET CARD - 350 CARTÕES RS 16,00
JET CARD - 500 CARTÕES RS 20,00
TRANSPARÊNCIA P/ LASER RS 0,84
SAFIR PAPER (UNIDADE) RS 0,50
GLOSSYPAPER (UNIDADE) RS 1,60

JOYSTICK STARWOWTER
JOYSTICK AVSNGER
JOYSTICK SUPER WARRIOR
PLACA NE 3.000
SCANNER COLOR
SPCAKERS (PAR)
GABINETE MINI TORRE
GABINETE DESKTOP
GABINETE TORRE MÉDIA
GABINETE TORRE GRANDE

CLEAR LINEDATARAM:
0.8 KVA1.1 KVA
SAFE:
o.a KVAl.O KVA

PRODUTOS COM ICMS INCLUSO.
DESPACHAMOS PAIA TODO BXAS1L

-BS 825.
.RS SOO.
-RS 420,
-RS 69».
.RS 890,
• RS 889,
RS 1.699,

'^Ék\ SAYCOR

lagir/iiifll

mmmmm

DE

111 • • • O •

.:WS• e s #

Redes

Movell

•PMxirro
•istalacAo

CONTfUOO oe manutencAo« 9UP0WTE TtCWCO ESPCCIAUZAOO



jjstmv.

SCANNERS

ff» »Ou
"S2&Í ACEITAMOS OS SEGUINTES CARTÕES

SOliO DINNERS VISA

nucrotec

TECnOL OGIfí DO FUTURO fí SEU SERUIÇO!

PENTIUM 100
8 MB RAM

À VISTA: R$
2.200,

OU EM ] X (S/JUtOS): t$
1.100,

OU CM 4 X i >$
641,

OU IM 13 X: R$

MECompiim

486DX/4100
4MB RAM

À VISTA: R5
7.540,

OU IM 2 X (S/JUtOS): 1$
770,

OU IM 4 X s M
449,

OU EM 13 X : lt$

198,

CONFIOUfcAÇAO BÁSICA:
MONITOR SVGA

COLOR + HD 640 MB + 1 DRIVE
1.44 MB + TECLADO + MOUSE +

MULTIMÍDIA COMPLETO

//nPffEssoffffsempffümocfío

486 DX/2-50 MHZ
4 MB RAM

à vista R$ 1.190,
ou 2 X (S/J): 595,
ou 13 X R$ 153,00

O ANO DE GARANTIA

IB0LE

mm

CONFIGURAÇÃO BÁSICA
DAS OFERTAS POLI:

1 DRIVE 1.44 MB +
HD640MB +

GABINETE MINI TORRE
•f TECLADO + MONITOR

SVGA COLOR &2I

486 DX/2-66 MHZ
4 MB RAM

à vista R$ 1.240,
ou 2 X (S/J): 620,
ou 13 X RS 159,00

486 DX>4- f 00 MHZ
4 MB RAM

a vista RS 1.290,
ou 2 X (S/J) 645,
ou 13 X RS 166,00

CONSULTE
OUTRAS

CONFIGURAÇÕES.

PENTIUM- 100 MHZ
8 MB RAM

à vista R$ 1.890,
ou 2 X (S/J) 945,
ou 13 X RS 242,00

WmmcmfflPffomoefío

OUTROS MODELOS...CONSULTE-NOS

EPSON LX-300 (MATRIC.) RS 285,00
EPSON LQ-1070 R$675,00

EPSON STYLUS COLOR II RS 790,00
EPSON STYLUS COLOR IIS. RS 550,00
HP DESKJET 660C CONSULTE-NOS

CANON BJ-4100 R$ 629,00
HP 5L (LASER-600 DPI) RS 890,00

KIT MULTIMÍDIA
ESTABILIZADOR IT-MO RS 30,00
ESTABILIZADOR RT-1000 RS 35,00
ESTABILIZADOR 1. 5 KVA. R$ 55,00
ESTABILIZADOR 2.0 KVA RS 67,00
NOBREAK METRON 600 VA.... ....RS 360,00
NOBREAK METRON 1.3 KVA. RS 350,00
TECLADO RS 35,00
FONTE 350 WATTS RS 39,00
GAB. MINI TORRE C/ FONTE 250 W...RS 60,00
GABINETE MÍDIA TORRE RS 110,00
GABINETE TOWER RS 160,00
GABINETE DESKTOP. RS 70,00
GABINETE SLIM RS 80,00
KIT MULTIMÍDA TROPVUION 4X RS 430,00

m/7/mw VIDI5CCCMPC

SVGA COLOR 14" D0T 0.28 CONSULTE-
SVGA COLOR 14" DOT 0.28 NE ...CONSULTE-

O

ANOS DE
GARANTIA.

APROVEITE DIVERSAS OFERTAS
EM 2 VEZES S/JUROS.

NA COMPRA DE UM MICRO: GRÁTIS
CURSO DE MS-DOS OU WINDOWS.

P INFORMÓTICfí

XpoLemmmçoes
I COMPUTADOK1S FINANCIADOS
EMATEl? VtZES. «UASINO IM 14 X

(MÍNIMO Dl RS 3.000,)
'LUSINCKSSOA JUtffiKA. AUTÔNOMOS E PROfISSKNtAIS

UtdAliSINAL + MNBttÇÓB KU VMIAÇM DO
DÓUICOUKUa.

MANUTENÇÃO IASSISTÊNCIA TÉCNICA
em labobatObio raómo.

FINANCIAMENTO EM 12 VEZES SEM ENTRADA...CONSULTE-NOS. PREÇOS E PRODUTOS COM DESCONTOS P/ PAGAMENTO EM CHEQUE OU DINHEIRO. ICMS INCLUSO APENAS NOS MICROS E IMPRESSORAS.

j
EBH C/ KarontU v impoMtIgU ... (V(d.n./II>a/t'/\X)Ittriveí/Miniie/Tfclodo

r( 
Gibbdr/Joynicbt KU Multimídia? H»rii Disk

HUL/Nb 131-1444• jL • BIoak

Consulte-nos:
MICROCOMPUTADORES

486 DX 2 80
486 DX 4100
Pentium 100

que você configura.
IMPRESSORAS:

Epsom/HP
ESTABILIZADORES

NOBREAK
SCANNERS

Móveis p / informática

MONITORES
SAMSUNG

8YNCMA81 UM3 COLOR 1 A"RS 3D6.
8VNCMASTCRO MC 17"R* 1.2SO,

CCOVISIOKI14" COLORRS 375,

IMPRESSORAS
EPSON LQ1070 RS (11,
EPSON 101170 RJ 1.H0,
EPSON FX 1170
EPSON LQ 570 RI41S,
EPSON LX 300 RJ27S,
HP DESKJET 800 M5J0.
HP OESKJET 1800C H l«HP DESKJET 400 M4K,
HP DESKJET MOC MITO,

fei^ija3z7i PROMO(AO BA S LM AMA

FACSIMILE

»AN/Vr,OMIGkx- r» flooMO Mato.

TECIAOO BTC (10
W 22,00

6,3%. A MENOR TAXA DE 
JUROS 

DO MERCADO.

VAI DORMIR NO aüPN POMTqHMH

W 524)-486 0X2/66
I MB. 420 MB. Secretária
lletrónica, Fax-Modem" 

4.400, Multi-Midia, CD ROM
Ijuad-Speed, Monitor 14"

VGA Color, MS-DOS.
UlN, Mouse.

^eço Vista R$2 099, ou
Wntrada de RS 499,
W*- -f
JJJti parcelas fixas de R$199,
W

PRESARIO 5524- Pentium
75 Mhz. 8 MB. 850 MB.
Secretária Eletrônica.
Fax-Modem 14.400.
Multi-Midia. CD ROM
Quad-Speed, Momtof 14"
SVGA Color. MS-DOS.
Windows 95. Mouse.

Preço à Vista R$ 3 099,
OU 1 -f 12 MA AMM
parcelas fixas den$> OOD,

--=s

lcmmim4idcxi
Monitor com matriz ativa
HD 350 Mb. 4Mb.
Windows 3.1,
Tab Works, Lotus Organizer,
Detachable handle,
Integrated matte trackball
Case

Preço à Vista RS 4 276,

parcelas fixas deR$ 455,

QUEST IIQOl- 486 DX4/100.
8 MB. 850 MB, Secretária
Eletrônica. Fax-Modem 14.400,
Multi-Midia, CO ROM
Ooubie-Speed, Monitor 14"
SVGA Coior. Windows 95. Mouse,
Inscrição Gratuita na Internet

Preço à Vista RS 2 344.
ou 1 +12
parcelas de R$ 254,

IdUCST 5751- Pentium 75 Mhz.
8 MB. 850 MB. Secretária
Eletrônica. Fax-Modem 14.400
Mutti-Midia. CD ROM Quad-
Speed. Monitor 14" SVGA
Color, Windows 95, Mouse.
Inscrição Gratuita na Internet.

Preço à Vista RS 2.900.
ou1+12
parcelas de H$ 314,

J|á está na hora de você adquirir os melhores computadores

Jcom os menores preços e com a taxa mais baixa do mercado.

Aproveite: são poucas unidades.

Best Buy
Solutions ' 

(021)240-6682

Os produtos da
Best Buy podem
ser encontrados

a partir de
agora

nas lojas Mesbla
do Passeio
e da Tijuca.

TÉRÇA-FEIRA. 5 DE MARÇO DE 1996 TXrrAnií * TTn JORNAL DO BRASIL
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PARA QUEM EXIGE ALTA QU ALIDADE !

' 

integrated 
all-in-One Computer '1 1 

J

\ O UNICO COMPUTADOR COMPACTO COM PENTIUM, FAX \'i4 fl I

MULTIMiOIA 
CDI/ CD ROM, SOME PLACA8 TV TUNER E MPEO • opclonais ;3» t\

j Processador Pentium 100MHz, 8MB mem6riaRAM. 256kcache. HDD850Mega, DD31/2°, ^ ¥

! » Multlmldia CD ROM 4X, Sound Blatter, IDE FAST 1/0 Incorporate. S3 Trio 64 PCI Video, ' |
' j Monitor SVGA 15" .28 mm, Auto falantes Internos, Win 95, Fa* Modem 14.400 bp* • o Tedado [ '-j j 

""Sr x\ $
' 

. ¦¦rm — i) >T-• . *' • >•  'I;
; 

Ergomitrico que 
permit® umi evttando e dore* not brafoa.

• Curso da INTERNET na RQ 20 • Software Phoenix IT?SS^1iir 
B j 

" ni iif |;
! 

• 
Acesso Internet ( 30 horas ) • Kit Share Ware B: • *" S

|3 .

|l>®n«umj I (fjS#) II ||/£^|| (TaNOs) sNOVELL wfeuweiewe MtCROSOTT I* **" I
 

£»yj

K1 BondUUell Av. Pres. Wilson, 164 - 3° and. Centro - Rio de Janeiro fAX* (021) 532*0872 - TEL*: (021) 532*60001

^^MaSlLINEA^aiBI^^

: B2KHM2SL. flBa MtoBnntfSSilJJil J!

| 
iSffl486PIHt00 |Q|PENTIUM 100 PENTIUM 133 61 AenifaCentral I

Ugue pre POUMAQe a 8MbRAM»HD«0Mb*Diiwl.-HMI> JMbRAM+t»l.05Cb»Dnwl.«Mb 16MbRAM + HDI.MGbiDnvcUtto fl '
receoa no maamo dia: .9 roepcnphnVttoiMbPCW me pa ? Fta vito i Mb pa» KPCUPhaVtooiMbpa* SIJhUttJOTfl/ 9iO OO<n i Ci*^fai nrc»Ttdato lOWMou* Gih Mm«rt• Tcd«t) 101 ? Miw Cflh » Tatato 101 ? Mnat- ¦"* 0 StncMucr 3 NH ? Lit Mutemiia Rscovcr* 4 X ? SvncMae 3 NH ? Ki Mutamla Ptrfitmmr 6X SyncMao 3 Nf. *¦—
^" HuMntan WOOUSKcboaa c/SandBteUtfoModmMnOUSKotvaa BGS~tSSO

9HS£ssMV i 
2.102j00 1919jOO mm 

^Mgjw 
's^fs? MMtS 9

; s!\§i|^ I QU 146de4084)0 ou 1-^dc567,00 ou l»6deS07,00 DE 3 ANOS* DlSPONlvgis CeQ'/^O 
|i

ISf flS5ft 
| 

IMPRESSORAS MULTIMIDIA / VARIOS K.
|s|NJL J||k ]*¦£ IMP. CANON BJC 610 780,00 KIT PERFORMANCE (6 wloc.)  630,00 PL SOM SOUND BLASTER 32  230,00 PL REDE NE 2000 COMBO 55,00 || '

\- i IMP. CANON BJ210... 408,00 KIT DISCOVERY (4 veloc.)  462,00 MOUSE GENIUS  10,00 PL VIDEO VGA PCI 95,00 fl i
J&/:> IMP. HP 400 395.00 CDR0M4X-  185,00 MOUSE FIRST LOGITECH  36,00 MON. SYNCMASTER 3 NE 440,00 A-

JLJ^W>aifllg IMP. HP 660 685,00 CD ROM 6X 308,00 SCAN. GENIUS COLOR 1600 DPI (mSo) 248,00 MON. SAMSUNG SVGA COR 20" GLS 2.100,00 El {
IMP. HP 850 799,00 VIDEO BLASTER RT 300 505,00 SCAN. HP 4C COLOR (mesa) 1380,00 DRIVE 1.44 55,00 fl •

IMP. EPSON LX 300 295.00 TV CODER (externa)  225.00 FAX MODEM US ROBOT. 14400  135,00 HD 630 Mb 250,00 !| {
MODEM BLASTER 14400  90,00 FAX MODEM US ROBOTICS 28800  260,00 

^ITCOtf)RFVR^^

Assam, 
c©*"« ^I 

as 
pessoas 

%; 
I ^ _

vao ficar 
; 

oj- t' I .

rnm lim. „r. devoce.

. com E...W

De 
um click

na Contemporanea.

1 FAQASEU \
¦ CONTRATO ¦
mDE ACESSO ¦

AQUI.

MASTER

MicRosbnNOVELL

e Méquine* de escrever |BE||IBM JM|I
Calculadoras EletrAni- AE3l\
caa SHARP l .81

FAC-SIMILES (FAX) «ijHflRIMicro* AT-286/ 386/ 48® 7—
Impretaorae: Matriciais, Jato de TintaLaser

Ligue pra POLIMAQ e
receba no mesmo dia:

®232-0776/ 242-2219

AL/SoBmB,í5B'SHjJií
BLAunkbCentnl

VISITE-NOS
E CONHEÇA OU]

CONFIGÜrVVÇÍ
DISPONÍVEIS

GARANTIA
DE 3 ANOS*

pentium

BondLUe11 Av. Pres. Wilson, 164-3° and. Centro - Rio de Janeiro FAX: (021) 532*0872 - TH*: (021) 532*6000

ALUGUEL

EESUNEA

multimídia
i INTERNET 486QX4I00TW mJwrT PENTIUM 100

S Mb RAM ? HD WO Mb ? Dmt l.« Mb
DEPmPfanVUoIMbPCW
Gfe Mmi-tcm ? TccUfc 10 W Mou* »
S) ikMjsw 3 NH ? bt Mutenwia Dtscowrry 4 X ?
hiModtm MCOUSRoboKj

I Mb RAM ? «) 1.05 Gb ? Dnvc l.« Mb
tDfc PCI ? Fta Vkko I Mb K31
G4iMin«m»T«UDlOUMouie ?
SyncMae 3 NE+Kü NUnimla W«m«t bX
cl Sanl BHr 32 ? Br Modm 2M00 U5 Roteía

1102,00
ou l+6(k40MO

1919,00
oo 1+6 de 5674»

| PENTIUM 133

16 Mb RAM ? HD l« Cb ? Dróe l -U Mb
KPatPtoVíJmlMbPa»
GA Mún ? Tatato 101 + Mane ?
SyncM«l 3 M.

1609,00
auk6deS074W

TECNOLOGIA

PELO MELHOR

PREÇO

IMPRESSORAS
1MP. CANON BJC6I0 i.
IMP. CANON BJ210 -
IMP.HP400
IMP. HP 660
IMP. HP 850

780,00
408,00
395.00
685,00
799,00

IMP. EPSON LX 300  295,00

KIT PERFORMANCE (6 vcloc.)  630,00
KIT DISCOVERY (4 veloc.)  462,00
CDROM4X-  185,00
CDROM6X  308,00
VÍDEO BLASTER RT 300 505,00
TV CODER (externa) 225,00
MODEM BLASTER 14400  90,00

MULTIMÍDIA / VÁRIOS
PL SOM SOUNDBLASTER 32  230,00
MOUSE GENIUS  10,00
MOUSE FIRST LOGITECH  36,00
SCAN. GENIUS COLOR 1600 DPI (mão) 248,00
SCAN.HP4C COLOR (mesa) 1380,00
FAX MODEM US ROBOT. 14400  135,00
FAX MODEM USROBOTICS 28800..  260,00

PL. REDE NE 2000 COMBO 55,00
PL. VÍDEO VGA PCI 95,00
MON. SYNCMASTER 3 NE 440,00
MON. SAMSUNG SVGA COR 20" GLS 2.100,00
DRIVE 1.44 55,00
HD630Mb 250,00
KIT COLOR PI IMP. EPSON LX300.... 75,00

as 
pess<

vão fie

péssima

impressão

Dê um click

na Contemporânea.

COMPUTADORES VM9ff!9999!V!9m SOFTWARES
486 DX 2/66
7 x 242,75 ou è vista
486 DX 4/100
7 x 270,91 òu à vista
PENTIUM ÍOO
7 x 409,76 ou à vista
PENTIUM 133
7 x 539,88 ou à vista

1.250,

1.395,

2.110,

2.780,

A VISTA PBESARIO 524
4 x 680,97
7 x 454,43

13 x 299,48
2.340,

IA7P#?HS SOf?AS

HP 400  390,
HP 600  485,
HP 660  698,
HP 850  770,
HP LASER 5L  840,

EPSON STYLUS COLOR  780,

EPSON STYLUS COLOR 2S 594,

EPSON STYLUS COLOR 2 .. 656,

CANON BJC 4100  582,

U Louvre 79, Indy Car H— 88,
lhe Naed for Spced... 79, Qreat Artists 79,
IlHouc 89, História do Brasil.... 84,
FMSocc«r96. 89, VsnQogh. 72,
Mnt Mastsr OoM.— UO, Leonardo da Vind... 75,

e + 150 outros títulos
DIVERSOS

Disquete 31/2 HD Mpponic Formatado 6,99
Disquete 31/2 HD Sói» 8,99
Joystick. a partir de 25,
Filtro de linha 6 tomadas 17,50
EstaMbador eletrônico de lkva.  39,
Fax-Modem 28800 US ROBOT1CHS. 330,
Scaner mesa color Genius...
Scaner mesa color HP 4C....
Drtve 1.44

730,
1.450,

...- 54,

GREYHOUND

Hardware e Software em Geral

PREÇOS PROMOCIONAIS - Pague somente na entrega.

HP 660 644,"

Canon, BJC-4100 579,"

EPSON Stylus Color 659,"

KIT VALUE CD 4x 415,00

FAX/MODEM 14.400 W/Voice  99,00

Pentinm 100 Intel 16Mb 1.2Gb Compl... 2.188,®

Greyhound Computers Corp. Greyhound Express Corp. j
7311 NW 12 Street Ste. 13 - Miami - FL - U.S.A.)

(021)248-1963 
* 204-0803(telefax);

Coi

8M^tra^H^?MbtS 
^ga^OO®MonitorSvgaColorSamsunfl14'IIE ,uu

Fax Modem USRobotics 14.4 0ui3* ¦
Voics Mail SeoeUriil0«trfta^vde2a2.i#

Totalmente PCI Consulte outraso^Seá

ocomempoRÂnen

R. Visconde de Pirojá, 414 Lj 109, Ed. Quartíer - Ipanema

Tel.: 247-6076 / 247-6077 ¦ Foy 247-6153

Instalação
Configuração
Manutenção
Otimização

Serviços prestados
na sua residência

Placas

Placa 486 0x4 100 Intel
Placa Pentium 100 Intel
Placa Pentium 133 Intel
HD 640 MO IDE
HO 940 Mb IDE
HD 1.2 G6 IDE
HO 1.6 Gb IDE
Teclado Mrtsurn
Mouse Gemus .

e Periféricos
RS RJ

290 Memória 72 pinos 4 Mb 145
542 Memória 72 penos 8 Mb 285
795 USRobotics14 4Vo.ce 180
239 US RoOo&cs 28 8 \toce 295
270 US Robotscs 28 8 Externa 295
335 Svga 1 Mb Tndent PCI 95
423 Svga 2 Mb Diamond PCI 220
27 Dnve 144 45
16 Scanner Genms Color 290

KIT MULTIMÍDIA
CfMfc* UM« MM 421

lastimai,
Cnolm Utn Pnfgrmani

RS 620
Impostos tá incluídos

MONITORES
SonBunq M" HE 430
Samsung 15" CIE 710

Impostos já incluídos

Epm Stylus Caiar II 77S
HP 850 M9
Canon BJC 4100 SfO
HP 660 C 6691

Impostos tf incluídos
FAX MACHINE

Samsung fX 40 330
Samsung FX 2800 4%

Impostos jl mduidos

Se Vocâ ã REVENDA,
Temos Preços Especiais

Com Pronta Entrega
CONSULTE-NOS !

JORNAL DO BRASIL 1 r^T ^ TERÇA-FEIRA. 5 DE MARÇO DE
J 2 

JORNAL DO BRASIL INFORMÁTICA

PARA QUEM EXIGE ALTA QUALIDADE

INTEGRATED ALL-IN-ONE COMPUTER

O ÚNICO COMPUTADOR COMPACTO COM PENTIUM, FAX
MULTIMÍDIA CDI / CD ROM, SOM E PLACAS TV TUNER E MPEO - opcionais

Processador Pentium 100MHz, 8 MB mamórla RAM. 256k cache, HDD 850 Mega. DD 31/2",

Multimídia CD ROM 4X, Sound Blaater, IDE FAST 1/0 Incorporada. S3 Trio 64 PCI Vídeo,

Monitor SVGA 15" .28 mm, Auto falantes Internos, Win 95, Fax Modem 14.400 bps e o Teclado

Ergométrico Natural, que permite uma dlgltaçio confortável evitando stress e dores nos braços.

Curso de INTERNET na RQ 20

Acesso Internet ( 30 horas )

Software Phoenlx

Kit Share Ware

E5H3

EKES!

E5E3

a

m

i i

in
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>-SVSA5o<K. 145 a Wf.O* fcMnUI/MOOM *: Uy*hCgt>o.a- » W

m SVGA Cor. 29 :wo M 640 MB  223 pKil4«00 98 M "¦ .'.41
IfBpj ^-iJHyi.'.-'y rw i ~ — SVQAco. 28 MS jj 850MB  283 £J M «*>US-Rob lm.f_.149 ££ -;" **¦¦- — Wt• 

C| CI I=ir :3e 
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p Ja

HP DeskJet 660C 
" 

750 140 111 '
/ft, ,^A lL H lAj &a\ iFaxModem 14400 USRob. 175 33 26 11 —

I/JET 

rJH\ /ULr, . rJP\ lULn FaxModem28800 USRob. 340 64 51 I £|me4T
BRPPHRPIH mpHHm HMMHHPflVM Multlmftfla Creative 2X 350 66 52 | IouatC- Enuea3 BBHSgBBBiW
UuU|ftB|E9 HufcUUtUMftUSfl HuLUMkUflk22fl MultlmfdiaCreative4X 520 97 77 I iWxfixos \med>aW

HEsEQijH HHhSH HhKBrII 
Monftor SyncMaster 314" 430 

^ 
81 64 I 

ggj K?S HpcV W ££0^%KnRKMHMSI KHK^M|(I|I Monitor SincMaster NE14* 460 86 68 I KM |S*2r|| 
FS&M m.r!M UcSKJSl

wmmmammm MonitorSincMasterGUE IS* 720 135 107 I Hi GARANTIA I poucos p* ^
AvWlR$1490 AvMlRS1950 AvWiR$23M [MonitorSincMasterNEir 1250 234 185 |AhQ 

| unidades K? /OU,

7XR$280 « 7XR$365ou 7XR$445« IKS.-IS #cmzEN-Gsxi9o%g

II 
10XRS221 10XRS289 mm MULTIWARE LS^'i 

"^JsT

i Conligura^o dos Micros: CPU, mem6ria, SIDE on board, drive 1.44, teciado, Iwanama Aah1m I ^ ^ opk
| placa video 1 Mb/PCI, HO850Mb, gabinete Mlnitorre e Monitor acima. 1031161119 VClHlO 1 Discovery 16 2X RS325,

Placa 486 0X4-100/lntel 295 MQ QjMC MMfllK/MIM I +6 deTek 
DiscoVEry 16 4X RSS4S'

Placa486DX4-12CVAMD 330 fcVVlfUTV VWWVWWvl I. IsMilflHfl -j

^fc -9"!'um-°-"le' ,« Rua Visconde Piraja,487 loja 209 | £ 620-52281 H 
genius color 275,

wmmamsi HD850Mb 290 (Abertoaossdbados) I 
J M 

hm h——

hd 1.08 Giga 350 Centra - Av. Churchill,94 Gr.407

SCANNER DE MESA H1i1liiiFfr7'*'9SPff

El SOFIWARK^NCLUiDOS^flC^WI i[MKraouis jpMgiPsSg 
STYLUS COLOR lis I

J 1 iraore PLUS, FAX/COPY j _JWI mm REsoiuQAof i MUM I
ALIMENTADOR AUTOMATICO PARA Art 50 FOLHAS A4 |l \ |-lf J.l.jlJ,| •***•»' 

j
«.*! TECNOLOGIA SUf^A j ^EreoNj | Iggnm^j )|

|H %D$ SO R$ 670,00 l lgp 
- 

BS !9m f II N<JL-/ / E9 > P*M Impnssort Jtto de Tinf$ ColorHt com Quilidtd• ,

|i| 
AMfC INFORMATICA 9(021) 253'643S/143-189i

pH representante 
exclusivo NO BRASIL

0 CURSO DE INFORMATICA ^

I|Jrl 
1 ililm 1 lilJrUKIilAI it A I SojQ t6cnic0 0rn InfOfhlutlCQ junto com o suporte e a manuten$Ao de seu micro POS-GRADUACAO "LATO SENSU"IV>uni/riTr PCC a 1>P AM Ar* A A Cur»o» toutmcntc prAUcot. para lniciantcs. com apostila c # IPO ZOOS 6-22 # 01 SlUOO pOf mlCfO V*

• I ccrtificado lie cunclutio  I • WINDOWS3.11 •05alunospofturma I Fsi'FriAi i7ArAo fm Aisiai isf Proifto f r.FRFNClA
I SfSTKANUNCTO VALE UMA aula DE DOS. j f\ Morfgem Bistc* d* m/croj rR_iln • WORD 6.0 # Micros 486 Mb- SVGA tSPEUALIZA^AO EM ANALISE, KROJETO E UfcKbNCIA
I JfTOTALMENrt ORATis. fis6 UQAR para ) Manutenfto d* Hardwar* UB J> ) •EXCa5.0 •UnprwaorBCOtoridas DE SlSTEMAS
I 532-5595 W Inatalfto de pertfMcoa I \ JHl. II || • ACCESS 2.0 § Uvros dktttico* incluklos III Bormar profissTgnais especializado^ capazes de escolher estraliglas; MM|
I C*»APROVKn t; 0 PAC01E: D.O.S 4- WINDOWS J.U OU 9J 

" ' fo Vb0w Tbm»* com mk*> At m"t»i J tOOMLIMMIM • M» 100% prtbets Iccnicas c ferramentas apropriadas a c.ida faso do processo dc dest-n-
ftvOHD6.0 - EXCEL 5.0 POR APHNAS R$ 135,90 00 2 X I ^rSi "3m*^fnte5 *m 3tumos HflPNET fc^ftfficidoicomivtliirio volvinicnlo de sistemas, utilizando-se tecnologias dc ultima gcraqao,

I KS 75,00, EM 4 SEMANAS (32IIOKAS) X (jx±twet@^) IlllCiO OTI 19/03 C SUPOWTt OWUaOmLVm*"*TB£FOWCA como Oricniagao a Objelo e ComputagSo CrSfica Interativa.

I ^ouipi^E^o^MooyjiNoscoivt T ^ 6Q50FT™*MAHCAc^ CURSOS DE EXTENSAO
I t MULTIM1D.A e internet A^Tmch Tel(faxl(021l 2634346 Casashopping, bloco C, sala 221 PROCRAMAQAO DE COMPUTADORES ¦BKfigSaHH
, WKCOS ESPECIAIS PAR.V EMPRESAS . 

"VTI 
Barm - TeL: 325-8916 - 325-9885 Formar profissionais com s6lidos conhccimcntos nas dreas dc Sislc- ¦ |J HrAI

I f— — — — — — __ — Ax. PmMtnH V»rg*%. 412/1401 Esq d H Wgml Couto V1 * ~J mas de Computag.io c cm Tdcnicas e Linguagens de Prograina^ao, I ^ HI HH
^mmmm—^B—mm—1—mmmmmmmmmmmmmm utilizando-se linguagens como COBOL, Visual BASIC e C (e C++).

IWIWSPSIPBSil ^fr^lPCncL COMPUTAQAO EM 1 MES Prover profissionais com conhccimenlos solidos em Com ul.i^do Gr5- j

WAIJl&lJUGl WJJ JM W IWVIlW^r IntmdUQSO* DOS* Windows* ^ I"!^S 
CrJficas de usuario e Muhimidia para d,versas ireas UJJUJ

I; UlaHMl Word* Excel = 2xR$ 125,00 «FRVirn<; OA Intfrmft Infomutoeslnsoi^-
l! nrtC Vv IS:UQI BVSIC f alunn nor mirrn SERVI^OS DA INTERNET Matriculas: CCE/PUC
E' ¦ m Nrj| I I^JI IvJO ¦¦ ais « ' <BU,wfw rriiuru Apresenlar a Internet e seus servi^os a comunKJadeintcrcssada que jd pos- B M . - j c;n
Wp- IH IWB IE sua conhcofTienlos de Windows, desdoos Ijisicos como cofTeio clelr6ntco
W Introd. informdtlca + - Manipmlahdo-nco d« Padp»1 L . t #* aos mals recentes como WWW. J- vvr di »
k1 No^6os de dos + qP COREL DRAW! PAGE MAKIR /—rOPI|a VlD Seminario: CenArio Corporativo da Internet JTsw-mu ^
Br Windows 3.1 + (Vk)i *n evimiA buavabuab v w »Apresentar urn panorama geral da Internet cm sua perspectiva <
I! Word 6+ C«!\ IMrVM^Iiil A —.— corporativa. O Seminario sera aprcsentado de forma a fornecer subs!- 529-9335, 529-9376,
B Excel 5 + INrOKMATICA dios para que a preserx;a corporativa se manifeste de forma eficaz. 274-4148. |q^_ I

WNPOWS98 P«ft»SS3io5 M4M 
R.u.a.df.Ca,?,e^1l'2.01'=°Jail°5o MATRfCULASABERTAS. fAX=25WM2 1 =J

II tufsodelNTEfeNET I I ^s^iiiWil'PMlrl Mol,aL9"" M":had° i85-0249 '
I com 30honatde aieprt. Showoww

ILa'Mil\:
| HO R-d.Qui.mda. 20/j'ttd*

U'*m'Tr TIJUCA 671-3800 C'"-'?¦'- ¦ >-:'' ''  - " .
R.PwhcGtHiOofayeb, IS/Cob.7

BARRA 493-2123 ______ 
i' Av. OtegfcioM«c»el, 570/213

f 
VIGOR ^V^emcopacabanaV^^

Grande PromocAo de Suprimentos em MaquinArios. | TiT^SiflTHnT^i 1 i 
"py 
itt| I

ConsulteNossasTabelasPelo Telemarketing. I Uiavil)IL1M J I/XI1IJ I
s wlcloolllvdiQOSulJ A _ . _ _ . I cnwr/11 11 AA STAR LIFE C/10^8^0 I

§ ; 
(021) 351-9249 I PONY 

C/I 1^11,00 
c/100 80,00 |

|1 mjjQHBBI 1ES i IEI nrejm I estabilizador 1 kva 43,00 |

I 
- Mensagens em p°r1ugues ! R^Cfuc^^dTx"300dpi I CARTUCHOS FORM. CONT. A4 66.001

^HuaVolunt^nosdaP&tna, ; -Conadorautomdt.co -pStS/W Ihpsocvssobwcot 30,00/41.50

445/lj. " Sistema anti-enrolamento . Rendimento 10.000 copias/mes | HP 600/660 BK/Cor  41,50/43.00 MOUSE 3 BOTOES 15!to |
Tel.: 226-8170 I II I II — - Bobina de Fax I BC 01/02  37.00TJ8.00 JET CARO - CATOES/CONVTTES I

! , 
1 rai - 

Disquete I BJ 600 BK/Cor  17,00/13,00 E12?GR I

:SlCLk :&«3sr

I-Resolute 360 dpi X 360 dpi| I F^mul6r°o1Linuo 80-1vio| IeTIQUETAS 
- FILTROS - CAPAS - ARQUIVOS - FITAsI

MWBWBIfflftMroaiaiW v/GOR BB 
®

MICROCOMPUTADORES DE ULTIMA GERACAO

Ofertas MULTIWARE em até 10 VEZES

IMPRESSORASPENIIUM 150
PCI 8MB

SV (j7m C OiOR

PENTIUM 100
PC! SUS

486 DX4-I20
PCI 4MB

SVGA COLOR

Atualize

seu Micro

(Upgrades)

SCANNER

Rua da Conceição, 132/2°and - Niterói

IMPRESSORA

PR0M0CA0 : WlN - WORD ? Exct

VVV 486 DX4-100... 1.270COM 4MB. DR 1 44. Tt»ci , Moum gaD .HO 640. SVGA Color »IMNTIUM 1004M» 
n - *Ví7íTi*a>

SCWHMTP/B 256 _Cor Gen.usHard Duà640 MB
tóOMB —108 GB—1.2 GB

ESTABILIZADOR000/ 1.000VA 32/35ValuaDiacovery 4*«
SVGAMoooSVOA Cor 29SVOACor 28.....SyncMaatof SyncMaster 3Hm

Mousa 03 folÔM...Logitech 03 botô»a
WÍ/47

À Pgto Pato
VISTA 7 X 10 XPRODUTOS MP 500 preltvcor 33/36 IHP 600 preto/cor 36^33 LCanon BC-O? 35 riVOA-PCl aGatxnote —.... 66 ¦NE 2000 50 (Teclado-101 Toda» 24 ¦ ConauNe r*

BB BEB—M

466 DX2 80... 218486 0X4 lOOlnltí. 279Epson LX-300 300 56 45
HP DeskJet 400 opc. Color 395 74 59 Canon-BJ 210Canon-BJ 4,10a—
HP DeskJet 600
HP DeskJet 660C
FaxModem 14400 USRob. 175 33 26
FaxModem 28800 USRob. 340 64 51
Multimídia Creative 2X En«ega

lrned>aWMultimídia Creative 4X
Monitor SincMaster 3 14'
Monitor SincMaster NE 14a 460 86 68
Monitor SincMaster GLE 15" 720 135 107 GARANTIA

IanoÀ MAS 1490 ÀMRIM ilMItaO

7XIB2M. 7XW3B» 7XRS445.

10XRS221 \mm 10XBS355

Monitor SincMaster NE 17a 1250 234 185

Temos outros produtos. Consulte nossos preços.
#otizen- GSX190 9ag

R$ 300, ou 4x90,

QQmOligEI
Discovery 16 2X R$325,
Value Edition 4X R$475,
Discovery 16 4X R$545,

Monit. SVGA Color .28, VGA 01Mb PCI,
FDD 1.44 Mb, IDE PCI, HD 850 MB,

Mouse cl PAD, Teclado

Configuração dos Micros: CPU, memória, SIDE on board, drive 1.44, teclado,
placa vídeo 1 Mb/PCI, HD 850Mb, gabinete Mlnitorre e Monitor acima.

Placa 486 DX4-100/lntel 295
Placa 486 DX4-120/AMD 330
Placa Pentium 100/lntel 640
Placa Pentium 150/lntel 1050
HD 850 Mb 290
HD 1.08 Giga 350

Rua Visconde Pirajá.487 loja 205

(Aberto aos sábados}

Centro • Av. Churchill,94 Gr.407

GENIUS COLOR

1.200 DPI/16,7 MILHÕES DE CORES

SOFIWARES INCLUÍDOS: OCR IM MRfUOUÉS

I PHOTO PLUS, PÂX/COPT

AUMENTADOR AUTOMÁTICO PARA ATÉ 50 FOLHAS A4

/dgfcv TECNOLOGIA SUÍÇA

O SÓ R$ 670,00

EPSON
f'4raov\»

Impressora Jato da Tinta Colorida com QualidadeFotográfica em 720 DPI. Imprima Papal Ofício, A4.
Envelopes • Transparências.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO NO BRASIL

Invisto «num» proveio do fuíuro^ 
l^nico em ínfcHTTÍ<ártÍco

Cursos totalmente prático*, para inlciantcs. com apostila c
ccrtificado ik cunclutio  /'""INvr\ Montagem Básica da micros | |I ) Manutenção de Hardware 1 1BvA I

L/ Instalação de periféricos IJBk i
10 Megu Turnvts com mfeio às torças L—*r * ¦ l

. f T"n>,lt em 3 turnos
(jotoivet^ Início era 19/03r Oi ação dr ifomr-t^fcsf a"1 '
Grátis: KJtpara naxrgaçào na IVIVJV v

0 CURSO DE INFORMATICA
junto com o suporte e a manutenção de aeu micro

IPD/DOS 622 • 01 aluno por micro
eWIND0WS3.11 • 05 alunos por turma
ewORD&O e Micros 486-8 Mb-SVGA
e EXCEL 5.0 eimpressorn coloridas

ACCESS 20 eUvrasdkUticos incluidoe
eCONELOMWfcO e Aula» 100% práticas
emiW.1 eCwWicadoacomwaliario

Ç SUWtntOPCTAOOmL VIA REDE THfFÕMCA ^
ÔQÔOFTJurozMAriCA c seartçoõ tnv\

POS-GRADUAÇAO "LATO SENSU"
Especialização em Análise, Projeto e Gerência
de Sistemas
Formar profissionais especializados, c<ipa/os de escolher estratégias,
técnicas e ferramentas apropriadas a cada fase do processo de desen-
volvimento de sistemas, utilizando-se tecnologias de última geração,
como Orientação a Objeto e Computação Gráfica Interativa.

CURSOS DE EXTENSÃO
Programação de Computadores
Formar profissionais com sólidos conhecimentos nas áreas de Siste-
mas de Computação o em Técnicas e Linguagens de Programação,
utilizando-se linguagens como COBOL, Visual BASIC e C (e C++).
Computação Gráfica Aplicada
Prover profissionais com conhecimentos sólidos em Computação Grá-
fica, Interfaces Gráficas de Usuário e Multimídia para diversas áreas
de aplicação.
Serviços da Internet
Apresentar a Internet e seus serviços á comunidade interessada que já pos-
sua conhecimentos de Windows, desde os básicos como coercio eletrônico
aos mais recentes como WWW.
Seminário: Cenário Corporativo da Internet
Apresentar um panorama geral da Internet cm sua perspectiva
corporativa. O Seminário será apresentado de forma a fornecer subsí-
dios para que a presença corporativa se manifeste de forma eficaz.

MATRÍCULAS ABERTAS.

PROVEITE ESSA PROMOÇÃO
TSTi; ANÚNCIO VALE UMA AULA DE D O S.
; TOTALMENTE GRÁTIS. É SÓ LIGAR PARA

C» ACR0VH1TL 0 PACOTE; D.O.S. + WINDOWS 3.11 OU tf
QV.OKI) 6.0 - EXCEL 5.0 POR APENAS Kí 135,M 00 2 X

RS 75,00, UM 4 SHMANAS (31HOKAS) y
—- MANHA / IWRDlí / NOirn "*(ÍIJIPAMENTOS MODERNOS COM
I MULTIMÍDIA E INTERNET

PREÇOS ESPECIAIS PARA EMPRESAS
Casashopping, bloco C, sala 221
Barra - TeL: 325-8916 - 325-9885

ygNCURSOSh
C0MPUTAÇA0 EM 1 MES
Introdução + DOS + Windows +
Word + Excel = 2xR$ 125,00

1 aluno por micro
Informações • Inscrições •
Matrículas: CCE/PUC
Rua Marquês de São
Vicente, 225 -
Casa XV - Gávea, R|.
Tel.: 529-9212,
529-9335, 529-9376,
274-1148. !q__FAX: 259-1642

Introd. Informática ^
Noções de DOS fyj
Windows 3.1
Word 6 + _CA ^
Excel 5 + \SS
WINDOWS 9S

Curso de INTERNET
com 30. horesde afise^) +• Sho*»í«»

INFORMATICA
Rua do Catete 310 / 201, ao lado do

Metrô Lg. do Machado 285-0249
Av.Pns.Vxps,
t? 482 Sal* 311,

k ->» - ví
i i i M

CENTRO 221-0166
R. d. Quiundo. 20 / S* mlir
TIJUCA 571-3800

R. P»dre Gtlu Gor«)*b. 15 / Cob. 7
BARRA 493-2123

Av. Oiegtrio MkM, 570/213 II ! I 7 i

EM COPACABANA'

IlassificadosJB

ESTABILIZADOR 1 KVA

7 Loja Humaitá:
-Rua Voluntários da Pátria,

líi 445/lj.D
3-, Tel.: 226-8170

10 páginas por minuto
Resolução 300 dpi X 300dpi
Post script / 2MB
Rendimento 10.000 cópias/mês

Mensagens em português
Cortador automático
Sistema anti-enrolamento

CARTUCHOS
HP 500/550 BK/Car  39,00/41.50
HP 600/660 BK/Cor  41,50/43.00
BC 01/02  37,00/36,00
BJ 600 BK/Cor 17,00/13,00
BJ 4000 BK/Cor  16.00/37,00

FORM. CONT. A4 66.0C
GLOSSY PAPER 50 FLS 43.0C
TRANSPARÊNCIA A4 50 PLS 75,0C
MOUSE 3 BOTÕES 15,0C

JET CARD - CATÕES/CONVtTES
FOLHAS SOLTAS 90 GR E 160 GR
Branco/Crame/Sabnlo/Araia/Ona

250 Carlfle^ ? Sot 17.00

Bçbina de Fax
Disquete
Fitas de todas as marcas
Cartucho Jato de tinta
Toda linha de micro 486
Formulário contínuo 80-1 via

Impressora portátil
Perfeita para Notebook
Resolução 360 dpi X 360 dpi

V/GOR CSLlF

ETIQUETAS - FILTROS - CAPAS - ARQUIVOS - FITAS

•"PEUÇA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 1996 INFORMATICA JORNAL DO BRASIL

IEBHER INFORMÁTICA R Barata Ribeiro, 370/Lj 120

Tel.: 255-6595 / 255-6043 PREÇOS À VISTA

faQplgEMjCOTACAB^AjgQy

[| DISQUETES 31/2 HD ill

[SONY C/l 1.^.11,00 
L1Fc/m!:^l

I ESTABILIZADOR 1 KVA 43,00 |

CARTUCHOS FORM. CONT. A4  66,00 I
I HP avww bkitm no 00/41 50 GLOSSY PAPER 50 FLS 43,00 I
I MP 500/550 BWCor  38,00/41.50 TR^nspar^NQJA A4 50 FLS 75,00 I
I HP 600/660 BK/Cor  41,50/43.00 MOUSE 3 BOTOES 15,00 |
I BC 01/02  37,00/36,00 JET CARD - CATOES/CONVTTES I
I BJ 600 BK/Cor  17,00/13,00 G,? E1®°GR IBranco/Creme/Salmlo/Araia/ana I
[ 

BJ 4000 BK/Cor  16,00/37,00 ?50 Cartas ? Sot 17.00 I

IETIQUETAS - FILTROS - CAPAS - ARQUIVOS - FITAS|

m

KJ

Visual Basic

WMWUUWBO OAPOa
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INFORMATICA 

\Afauegue 
peta 

tNre®E\S

na

i' I'iVCi^BiI 11 iii»i"""" r''' ii iii"1 jai^^BW^ ' '' ii1 fl'M^^MMBI i i BMC Ml
iaa^KT* * *¦ (Tt"I fftifMMi^BWIpTHMl^^^^^B^^^^^^^'i^^^BM ^¦^^^^^ff^Wff^^HH^^H^^^TWl^M^fflWfWnlfWWffTTwHMHIMBF B

¦ . :. ,— ••*-'¦

jl 

\ i|PPl j \^

.1 "\\ ," MHI1l ?M- ' V l< S^Mkw •* w ¦

®^- PTO5WXS MHM >486 DX4/100 MHz MULTIMjDIA >8 Ms DE MEMORIA RAH "(irJ^Pi I—i, ' ^ ¦H * SOFTWARE J«*00 HInetscapeI MISCO RIGIDO DE 850 MB ?MONITOR SVGA COLOR 14'(DP.28I "^TTT ( : T: <"0 I
I . .^i^»rw-- f;'1" ?MOUSE ACER MOS 6.22 ?WINDOWS 3.) ?KIT MULTIMiDIA QUAD SPEED ; ~ f|| ~» I
I S-l. T | fjfefe ?LOTUS SMARTSUITE PRE-INSTALADO M.C.E. (SOFTWARE DE NAVEGAIfAO INTERATIVAI Ji '£. I
I Mm  - ; !|H| ?COM FAX MODEM DE 14.400 / ~7 ' ' \r:«x^r( \ .- Z£ Iwflglll / jE®'uo, ..-..I* ~'*,«,j oA^bn \ [ w ¦

mtTZi i «  . I, ^— ¦•"' ¦

I £tm?^^i 

~ o^i. a v'"TA^5^^^B^B^^j'3B^^^^B^^''J||B •¦— i
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?8 MB DE MEMÓRIA RAM
?DISCO RÍGIDO DE B50 MB

?MONITOR SVGA COLOR 14' IDP.2B)
? MOUSE ACER

? PENTIUM 7S MHZ MULTIMÍDIA ? 8MB DE MEMÓRlA RAM
DISCO RiGIOO DE 850 MB ?MONITOR SVGA COLOR 14' IDP.28I
MOUSE ACER ?WINDOWS 95 ?KIT MULTIMÍDIA QUÃO SPEED

? L0TU5 SMARTSUITE PRÉ-INSTALADO ? COM TAX MODEM DE 14.400 486 DX4/IOG COM DOS/WINDOWS
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PRODUÇÃO tf* 
'HOME-PASES- * parir d. M30./péglitt*

tuporti para bnoo d® dedo* panitiunHi d* MUNDOVfldlML
compras virtuais ¦ • partir d* RI 1B0./m4s xMNt
Curto* • a partir da RI BO, mvtrtuaifcnownet cohü»
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^¦serviços
ESPECIALIZADOS

Editoração eletrônica (teses, curricu-
Ia. Revistas. Projetos gráficos, Folders...)
Conversão entre formato* diferen-
te* de Editora* d* texto (Carta Certa.
Word. WordSiar. Pafle Maker. Publisher.
etc) Configuração de Computado-
res Instalação / Suporte de programas
Configuração / Suporte para acesso
à Internet Revisão de Textos

SM-tMI (MiM* * Rm Maria)

ditoração Eletrônica
Visual

Personalize a apresentação de sua empresa
Criamos e aplicamos o seu logotipo
Impressão colorida ou preto e branco
Digitalização de imagem
Álbum Familiar etn CD ROM

Fr*i*t* Oráfleo, NtoHto «fitai • Srmfte Si CMKMM

PPRRQ7 PfufA °uvo a*uc'2811017 ctNT*°
I Ulll|nGTEt_: 252-6814

SOFTWAREKII DIVERSOS \>
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Emi
TE L/FAX

239-0460
ATACADO/VAREJO
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Computadores

*231

|£Zffil
*SFl

4 100 - M2. CD-Boom 6X
iva, placa do som. AWE-

2MB Ram. placa SV-
B 1MB. modem Ias

Roòotica, HO 840 MB. B
im, monitor SVQA. 2 dri-~ft$2 560.00 

S AMIGA HARDWARE - A Soft-
8| wara: MicrocomputadoresAmiga 1200. Aceleradores
B 1230 60/50. Mouae. Genlocka.¦S CD32 . Jogos, aplicativos, no-
gfb vidades am garal. Tal (021)262-1638. Avalloo 

AT 40® DXI-100 US»I 720.
H DX2-66 USJ1 120 Pentium 100
VI US$1 520. Pu n ti um 120
** US$1 820. DLC-40 US$1 020

4MB,- HO *40 SVQAO1M8
PCt complatos. Up-Qraòa Oa-

Df nntltt f«cimo Tt. 637-9*01.
St' AT-486 • 0X2 66 RJ 1 140.00
2 DX4 100 Rt 1.240.00. 4MB.

HD540, SVQA colof. intlãl»-
çAo. nota Nical. garanti*. Fi-

*t nanciamoa Tal. 242-4915.
a»; AT 48«/OX/4/1CIO - Panlium/
§ 100/ MHZ Intel Otimns conll-
W* guraçAas com ou sem Kit Mui-
P% ttmklia. vários software* In*-
4* talados. inclusive jogos.
5Ç Financio tudo em 7* a partir
t\JR»2W.OO Tal: 220-1433 OM— Computer.

9
8

Baterias
Para Notebook Recondlciona-manto Oarantia de nova I In-
formaçtos tel (Ot 1) 940-4476

i

1

I
3

COMPUTADOR 366 DX 40 - 4
megss de memória, monitor
colorido, super DOA color. HD
270. cl garantia 1 ano RS
900.00 Tudo na caixa (C/ mo-
nitor mono RS 700.00) T; 342-
606
COMPUTADOR 486 DX2 66 •
Multimídia. HO 850. 8MB Ram.
momtor colorido 26 pol. mou-
se. mesa estabillxadora. nola
fiscal RS1 300.00 Tel 242-
3161 Das 13 Hs IShs Com
Jones
COMPUTADOR 496 DX 266 - 4
megas de memória Ram HD
540. Placa de vídeo VLB cI
drive 1 44 Monito 26 cl ga-rantia de t «no. Tudo na caixa
RS 1 100,00 Toi 342-3606
COMPUTADOR 466 - DX4 100,
8 mega de memória RAM, HD
1.2. monitor Samsung Sinc-
master III NE. 1 44. na caixa,
o(mou>e. M 1 400.00. Tal 342-
3606
DIAMOND STEAITH - 64 vídeo
PCI VRAM. 2 Mb axp p/ 4Mb.
RS 350 SVQA TRIDENT PCI1Mb exp p/ 2Mb R$ 05.00Tal: 208-1480
FAX MOO€M - US Robottc
14 400 Cl VOX RS 140.00 28 800
RS 245 c/vot R$286 208-1400
HO WESTERN DIGITAL630MB. 850MB, 1 06 QB. 12
QB. US$206,00. US$250.00.USS280.00, US$315.00 Entr*-
gamo* Garantia. 531-2880
MANUTENÇÃO • Oa computa-dores, impressoras a outrosequipamentos da Informática.
Qitberto Tal: 284-9477.

KIT DtSCOVERY - 4x com 21títulos, RS 400. Placa de videoTrxtont 1MB exp 2MB. RS 80
Scanner gamus color. RS
200.00 T 622-1118/ 719-7423/
972-3247
Macintosh-povmk pc
6.100 16MB RAM/ 800HD Mo-nitor 32 000 cores vArioe pro-
gramas nativos RS 2.400 Tr.
C/Bernardo Tal. 246-9314
Máquina- Com 1 Ano de
Garantia. 466 DX2.66 MHZ
(R$1 050) AM0-4M8 Ram HD
640 MB- Dflva 1.44 placa VQA
1MB placa I0£ ISA monitor
SVQA Mono. 486 DX2 66 MHZ
(R$1 380) Intel 4MB Ram HO
640 MB Drive 1 44 placa VQA 1
MB placa IDE ISA momlo<
Swnc Master 3NE 486DX4100
MHZ (R$1.680) Intel 8MB Ram
HD 640 MB Drive 1 44 placaVOA 1 MB PCI placa IDE ISA
monitor Swnc Master 3NE.
Tata /**-2096/ 973-6144
MEMOniA 1MB • 4MB. 6MB
com paridade US$40.00.
US$128,00 a US$250.00. Entra-
gamoa. Garantia 531-2860. •
MEMÓRIA - 4M«ga» RS
105.00, Memória BMegas RS
215.00, HD1 08 RS 275.00. Pia-
ca PantiuntOO RS 485.00,
HD850 R$ 235.00. Placa486
0X4 100 Intel R» 220 T. 566-
3994 ou 532-0770 cod
5001719.
MEMÓRIA 72 PINOS - 70 NS
4Mb RS 109.00 16Mb RS 489.
8Mb 80 NS. RS 236 208-1460
MEMÓRIA 8 MB - 60 Na NEC.
RS 740 Memória 4 MB. RS
120,00. Fax Modem US Robo-
tlc 14400. RS 110 28 800. RS
240, Fax Modam 28 800 cl vo/.
RS 260 T 622-1118/ 719-7423/
972-3247
MICROS USADOS - Cl garan-tia PC RS 150.00 ?86c/HD40
RS 250.00 Impressora 136 co-
lunas 300CPS RS 300.00 Me-
móna p/ notebook Toshiba RS
180.00 Tel 242-4916.
MULTIMÍDIA • Discojory crea-
llvo 4X, 16 lllulo» USS380 00.
CD-rom Ide US$190.00. Vga
Isa USS72.00. Vga Pci
US$6000 Entregamos Ga-
rantia 531-2860 
NOTEBOOK 386 SX-25 - VGA
colorido. 2MB. 1HD 80MB.
FDD 3.5 polegadas, acompa-nha maiota e manual RS
700,00 Tel 208-3666 
NOTEBOOK - IBM Thinkpad
355Cs. colorido. Intal SL-E-nhanced 486SX, 33MHz. 4MB
Ram. 170MB HD. trackpoint II,
PCMCIA. Fax Modem bateriaTal 255-1342 (de 13h as 17h)/
265-2870 (á noi>a).
PENTIUM - 100 MHZ. PCI on-
bofd cl 256 cacfiè. RS 500 Cy-
ri» 6*6 O*-120, RJ 290. HO
660Mb «M*Mr digital. RJ 240
HO 1.2* MB «matar digital. RJ
335 T: 622-1118/ 719-7423/
972-3247
PCUTIUM 586 - CYRIX 120
Mhz. 258Kb cachi. 16Mb RAM.HD WD Caviar 1 28 GIQA, mo-
nitor SYNC MASTER 3Ne 14*
pol. 0.26. SVGA 1Mb, PCI, IDE.l/O ONBOARD. Teclado. Mou-se. Gab. Mlnltorre, garantia 1
ano. R$ 1.820. 206-1480. e

NOTEBOOKS TOSHIBA - OX4
Pentium 75 a 00. Pronta entra-
ga Excepcionais preços. Con-firal Ronaldo (0242) 42-9861.
PLACA M*E CYRIX - 9*6 120
Mhz, dobro da velocidade do
0X4-100 Inlel. 26* cacht. PCI,
ISA. IDE. I/O Onboard a Ven-
tuinha RJ 319.00. Tat: 20*-1480. 
PLACA MAE Pentium 100 Mti<Intel. TRITON, PCI, ISA. cl IOE.
l/O cl ONBOARD e ventuinha
R$ 530.00 Tal: 206-1480.
PLACAS 486 - DX4-W0
US$220,00. 588/133 MHZ
US$285,00. Pentium 100. 133,
150. 166 MHZ US$480.00.
US$678,00, US$ 839.00.
US$1.206.00. Entregamos. Ga-
rantia. 631-2860. 

PowerMac
& 100/80 AV. 48MB Ram. HO 1
oa e HO 540MB Inwmoa. Cd
Rom. Monitor Apple Muttiscan
15 polegadas, Apple Adiusla-
bkt Keyboard, Gaoport Tela-
com Adaptar. Sèrgk» 275-7946
(horário comercial)
Processador DX-2/ 80 - R$
70^)0 Mámoria 4Mb RS
132.00 Winchester 650Mb RJ
274,00. Piace Máa. Placas da
Video. Impressoras... Produ-
tos ITAUTEC. SCI 787-8278.
Oospachamos para todo Rio
2 86 S X — $250.00 366SI
$450.00 386dx 490.00 4*6/33
5750 00 466/100 J990 laiemo*
upgrade na sua casa cubro
proposta garantia Josá 247-
5102
UP GRADES -Promoção base
de troca. 386 p/ 486 0X4-100
FIS 230.00 Mèmonas HO. etc.
Consulte outras configura-
çóes InstalaçAo incluída, ga-rantia Tel 596-3272 Criatmno.
VENDO COMPUTADOR 386 •
Pela Melhor oterta 2 Megas
de Ram. HD-420 MB. Monitor
CGA âmbar Pelo melhor pre-
ço! Tratar Av Rio Branco. 277
Saia 1503

í

Periféricos/
Suprimentos

386 0X40 80HD - 2 drive». ga-tWneie mini torre. impressora
Epson LO570+ , monitor mono
VGA. windows. mouse, estab»-
lizador. Preço: RS 650,00 Tel:
225-3874 Zá 
DISCO RIQIDO • Western Digi-
tal Caviar 850 MB. R$ 260
1 280MB, R$ 320 1600 MB. RS
415 T 208-1460.
FAX MOOEM - 14 4001 14 400
com corraçáo da arroa na pia-ca Apenas USJ 66.00 Telet.
293-8778. 
AT 386 • Completo. 2 » RJ
376.00. AT 4** completo 2 «
RJ *SS.0C. 1 ano da garantia.dMconW eapecial para paga-manto a viata. CNU Computer
Tal. 474-1942/ 67^6928 >
AT-486 0X2** - RJ 1 350.00.
0X4100 RJ 1.400.00. 4 Mb. HO
660 VGAPCI. SVQA color
prograntas Tal: 972-5118. Fe-
lipe. Comutie outro» itwts.

Back-up — Do hd em cd-
rom, ds4l», pentium, multi-
mídia, lax/modem, impresso-
ras, monitor 17". com garan-tia Tal: 546-1836 cod. 458191.
CO ROM 2X - US* *6.00 CO
ROM 4X (USJ 199.00). CO 6X
(USJ 320.00) Kit 2X (US$199.00). KH 4X (USJ 339.00).
Kit 6X (USJ 429,00) Tel; 293-
8778 _____

HD 850
R$ 230,00

Placa de vídeo PCI (RS 85).
Memória 72 pinos 4mb (RS115). 6mb (RS 230) Placa máe
dx4-100 |R$ 230). Impressora
hp 400 (RJ 3*0). OJC 4.100 (Rt520). Mooltof mono (RJ 130).
Kit muttimidia dtcovery 4x 15
Ht (R$300). Tel: 283-0414.*
MO - Copiamos todo o conieú-
do do HO para CO ROM.
Tel .974-2666. •
IMPRESSORA DESKJfT- 500
mona Com garantia e nota
fiscal. R$ 350.00 Tel: 242-
31*1 Oaa 13 àa lona Com Jo-
IMPRESSORA LQ67D - Plus 24
agulhas, aemi-nova > cabo
RJ 2*0.00. Tel: 252-6*14 .
IMPRESSORA MATRICIAL •
Sansung, 9 pinos, modelo mi-
cheW. SP 0016. oom manual,
semi-nova, R$ 130.00. Mareio
Tal: 286-9912
KIT MULTIMÍDIA • *X com pta-ca de som + ceixaa. grátis112 tltuloa US$ 339.00 Kit 2x
compíato. U6$ 199,00. Tal:
293-8776. 
MEMÓRIA — 4 MO 72 pinosMelhor preço impossível, con-
firal Temos Pentium 100/133
Mhz. Trítom e placa de vídeo
PCI 2MB Tel 986-8636/ 467-
2847 
MEMÓRIAS NEC • 6MB. Ti pt-nos. 16 chlps-60. excelente p/Windows. RS 240.00 Tel 257-
5105/ 973-5962
Memória c/marca —
E garantia 4 mb 72 pinos RS
112.00 8 mb RS 205.00 16 mb
RS 410.00 temos placas fax
moden drivos winchesters
disquetes cartuchos tel 541-
0686 entregamos
MOOEM QUEIMADO — Com
a última tempestade? Econo-
mize consertando seu modem
com garantia. Tel. 590-6447/
973-6003 Maroelo
MONITOR SYNCMASTER -
QuinzeGLi, 15", Hat screen.
DOT 0 28. plug and play. R$
550,00 T 208-1480.
PAR ORIVE ¦ Epson RI 96,00
Mouse RJ 12.00. Teclado RJ
22.00 IDE VLB RS 25.00. IDE
Plua Rt 19.00. CO Rom RJ
185.00 Tal 342-2970 Rose
PENTIUM - 100/133 MM. Trt-
tom Intel/PCI. manual, cabos,
garantia total R$ 470.00/
844.00 Temos memória/placa
de vídeo. Tel: ***-*638/ 4*7-
2847.
PLACA 4** DX2/S0MH2 - C/
Ide RJ 150.00 Temo» mémorla
de 4MB 72 pinoe e conversor
D30 p/ 72 pi noa. Tel: 968^638/
467-2647.

PLACA MAE - 38*SX Nova
Vendo RJ *0.00. Tel. 982-1439
SCANNER - A core», manual,
geniua. na caixa, nunca use-
do RS 300.00 Tal 392-8419. a

i
Cursos

A0 AULA PARTICULAR - DOS.Windows, Excel. Word. Visual
Basic. 062 e outros Enaino a
utHizar o seu computador da
melhor forma possível.Tel 355-4078/ Mobl 532-0770
Código 4002244 •
A AULA DE INFORMÁTICA -
Escritório ou reskttncla. de-
senvoMmento de sistemaa.
assessona e consultoria Ven-
da de computadores e pe-rtfártooe. Tel: 220-7412/ 261-
3986/ 974-0143 
APRENDA EM CASA - DOS
6 22. ACCESS 2 0. Word 6 0.
Windows 311. Windows 96
Curso completo, apenas R$
96.00 Protossore» tormadoa.Plantão sábado Atendemos
toda oédade T: 361-3998
AULA A DOMICILIO - Treina-
mertfo intensivo para inician-
les. Ambiente DOS a Win-
dows Banco de dados.
Editoração eletrônica, Ilustra-
çáo. Editor de textos. Multiml-
dia. Planilhas, Internet e Wirv
dOwe/96. Tel 267-0B04. e
AULA PARTICULAR • O» Intof-matica no Leblon com apo»tl-
Ias. Rt 12.00 hora/aula Tam-
bém instato/vendo
programas Tels : 274-1188 ou
546-1636 Código 6503729
AULAS 0E INFORMÁTICA -
Doa. Windows. Word, Exoel.
Para crianças, adultos a ido-
sos Empresa ou domicilio R$
12.50 por hora Mareio Tel:
268-991? 
AULAS INFORMÁTICA - Na
sua residência, ideal p/ criarv
ças e leigos HorArios flexl-
veis. Tel 967-4527/ Bip 537-
9400 Cod 200613. Wilham
AULAS INFORMÁTICA • Para
iniciantes em sua casa Win-
dowa. Word a Internet.
Rt 15.00 por hora ato 2 pes-soas. Tel: 533-9664 Sérgio
AULAS PARTICULARES - Es-
critório. residência, gruposWindows, word. excel. access.
corei, pagemaker. Photoshop.
Autocad 12 Manutençáo/ Ins-
talaçáo. configuraçáo. cônsul-
toria Tel 502-5700 
AULAS PARTICULARES • Em
Niteró« ou no R»o Sobre Inter-
net. Word 6 0 e vários outros
cursos (Internet com aulas in-
teiramente práticas) Tratar
com Pimentel Júnior. Tel;
609-8809
CURSO BÁSICO • De compu-
teçáo grafica Univeraidede
Estacio de S*. Cota única
RJ2S6.00 Tal. 603-710* S*Of
Caap».
CURSOS OE INFORMÁTICA -
P/ Iniciantes. Introduçáo DOS.
WordStar. Lotu» 1.2.3. wirv-
dows. word for Windows Bre-
vemente excel Trabalhos em
geral e programeçáo 284-1649

MACINTOSH AULAS - Perticu-
larea Imciaçèo. Ptwtoahop.Internet, Word. Fitemaker. Pa-
gemaker. Pertormer, Finaíe.
Freehand. Programas grâh-cos. ptanHhea Opçáo de aulaa
em inglês Prol. Greenv^lle,tel. 322-3846

í
Serviços

A 0 0 0 0 • Configura e ma tal a
placa de todo* oa tipos, mon-
tagens de computador, soiu-
ctono problemas no seu mi-
cro. 59*4291/ 59M247.
Adriano>
A00 AOUI - Configuração: Ins-
taleçAo Fa*/modem. KH mutti-
mtdla. montagem de micros,
otimizaçáo, scanner. viru*
Tratar tei.:342-1847/ 974-2686
Eduardo •
A0 AUXlL» INFORMÁTICA -
Precisa afuda? Citam* agoral
Serviços 24 He. 7 diaa Inatala-
Çtaa. dúvtdaa. aulas, progta-maa. equtpamentoa. qualqueraerviço 512-4291. (Zona SuU
Centro)
AO CONFIOORAÇÁO - Voe*
tem um computador e n*o es-
tá sabendo configurar ou Ins-
talar um novo programa ou
aparatbo7 Nóe faiemoe a ina-
talaçáo e oe aiuatea neceasá-
rio» pato menor preçoTel..366-4076/ Mobi 532-0770
Código 4002244. e
ACESSO A INTERNET - Co-
nhaça a aprenda a u»ar a In-
ternet. configure seu equipe-
manto, laça »ua Home Pag*.
Atendimento individual ou am
grupo para empresas. Tel
225-3646. •
A COMPUTAÇÃO GRÁFICA —
Cartões, folders. mala direta,
logomarca, cardápios, etique-
«as. ilustraçóes, newsteper.
estampas, rótulos, cartazes
Programeçáo vieual. Isabel
Tel 453-3624 • 
Assessoria — Pnttasio-
nal com 20 anoa em intormáti-
ca. especialista em intormáti-
zaçáo de empresas, redes
locai». Auditoria de SlaMmaa
e de Instaiaçóes de Processa-
mento de Dado* Contaos
c/Chaves ou Sueli Tel.: 230-
6206 
ASSISTÊNCIA A DOMICILIO.
Soluçòea d* problema*, mata-laçáo de programas, v*nda de
perltáricoa. vlru» e otimt»*-
çáo. Tenho o meHiot praçaAnlonlo 261
ASSISTÊNCIA TtO«CA :
Muntagen*. mt*l*ç6*e pro-
grama», placaa. ale. Soauçáo
de problema*, sulas partalar*a. D* 2* a dornogo. Atendi-
cod. 12*6*4/ 24*-&4M, Ctaudlo
A TRACUCAO^^^^^^H
zada Ingtáa, traaaáa. aaãa^l
na aaçaMtol. portuQu*a Ra-
pkM a ix «lida «et
AtendMMMe á doatteWo. Mal
nual. Hvroa, texto» em gerai]Denta* Tel: 54*-1*3*
Cód 4861614 e

A CONFIGURAÇÃO TOTAL •
Resolvo qualquer problemaInstalo Placas Midi, Cd Rom,
Som. Fax. Removo virue. Wn-
planto Sistemas, Dé-ae aulas.
260-2676 Cunha*
A CONFfQURA • E inatala, pia-ca» d» todo» o» tipo». Ia».
Ha» e kit-mulHmldia. Monta-
gem de micro. Soluciono seus
problemas 5084)261/ 508-
5247. Adriano a
A OtorrACÁO . Apostila» le-
se», currículo», cardápio».
canAes. etiquetas peraonali-zadaa Atendimento á domicl-Ito. Rapidez e qualidade Cria-
çéo de logotipo Deniae Tel:
548-1838 Cód 4581614. •
A MANUTENÇÃO — Monta-
gem micro» PC. Ina talaçáo kitmultimídia, fax modem etc
Coneanoe monitore», tmpre»-
sores, drtvee. winchaaler. Or-
çamanto grátia. T: 2664780
Edson 
AULAS PARTICULARES — AdomícMio em Access. Básico eAvençeda R$ 15.00/hora. De-senvoMmento da Sistema».Intormeçòee Cláudio 3fi»-9381
AUTOCAD - Autoarch. microaUtton 6 Ofereoemoe servi-
ços na área da Engenharia aArquitetura Vou buscar amaeu escritório. Recebo atranemrto via modem. Tal.
331-6647. a

Autocad
Digitalização

De plantea, dúvtdaa. aulas.
oonaullOfU». protato* em 20 e30. prodsaionais treinedos ns
Autodesk Tel 292-4499 MOBI
80945
CONFIGURAÇÃO - Dee*nvol-vtmento de sistemas. especiH-
coa pare a sua empresa. Re-
sotvemos qualquer problemaem seu equipamento Rspi-
dez. segursnçs. quelidsdeTratar peto* tels : 445-0970 ou
561-5336 Júnior
CONFIGURAÇÃO - Consulto-ria. instalação e manutenção
de hardware/softwsre Upgrs-
de e otimizaçáo Aier»d»mento
oom qualidade Restdencisi/
comerciei L^gue 242-1545/
242-2468 •
CONFIGURAÇÃO - E Insula-
çáo e manutenção de pises»,kit multtmidl». l*x-mod»m.
scaners. rmpraaaoraa. srliv
dowa, word. con) draw, re-
dee. ele Atendimento dom*-ciliar. Tel 242-4015.
CON6EHTO/MMMTENÇAO—O* Micro*. manlMraa. vMaoal
orçamamoa aam cemproMs-so l Rua *a Quitanda. 199 ¦*0* Centro Tal: 2*»-7*»7.. |
««ENVOLVIMENTO ¦ Oe *le-lama».de pé pequenes e mèdies em-
preea» Aula* particulares,mtormapaee Claudto Ma» T»L
ÔKÜiõmMçiõ^Hlaa. teaea. currlcuiuns. Scarvner. mele direta, texto em ge-rei. Atendimento particulares/1emprsses Maihor quaiídade/l
preço Comprovai Teietai 3*2{

DIGITAÇÃO/ COMPUTAÇÃO •
Gráfica Teatoa em geral a
Edltoraçáo eletrônica Crtaçáo
de identidade visual a protelode produto * digitaliiaçáo daWnegem, Fernando 274-3876
DtQITAÇAO — CurrKulum. te-
aes. trsbalhos escolsre*. uni-
versitárioa. cartões peraonali-zadoa. etiquetas, etc
Manutençáa. Instalação de
periféricos. Up-çrale. Iimpeu
(CPU a teclado) Fernendo
368-4213.
DIQITAÇÁO OE TEXTOS —
Editoreçáo eletrônica, ettque-
tes. msla direta, texto oorrtdo,
curriculuna. trabalhos escola-
res. correspondência em ge-rei Sr* Vara. Fone/fax: 392-
9653 *
DIGITAÇÃO OE TEXTOS- Te-
aes, curricu lum. etiquetas,mele direta, cartaz a outro*
Apantio trabalho em caaa Tal:
275-6446 kefte
DtarTAÇÁO / EDITORAÇÃO —
Treduçáo Texto* diverso*. In-
Qláa / Português. Mala» Dite-
taa. Ettquetaa / Cariee» Per»o-
nelizedos Ptanilhaa,Transparências. Papel Tim-
brado. Preto. Branco. Colori-
do. Telefone para contato.
961-6336. e
DIGITAÇÃO • Editoração, dia-
gramaçto. OualMad* e rap.-
dez Ingtea/porl Qualquer tipo
de leito/ trabamo Impreasáo
lato de tiMa pb/color. Alendi-
mento comercial/ realdência.
242-1548/242-2466 *
OtOrTAÇÁO EDITORAÇÃO •
Folhetos, transparências, lo-
gotlpos. etiquetas, mala dlra-
te. programeçáo Impreasáo
matricial a laser, duptícedora.Impressos rápidos 281-1810/
281-0*9* C Postal 31644. Cep
20.780-970/RJ
DtOrrAÇÁCU EOfTORAÇÁO-
Quslquer texto, currtculum,
trsbalhos escolsre*. teses,
etiquetas, cartáo visita Jato
de tinta PAB/ coionda Vera/
Leblon Tels 259-3701/ 968-
1288 .
DIQITAÇÁO/ EDITORAÇÃO-Teses, currlcuiuns. monogra
has. spóstilss. te rios em ge-ral Serviço rápido com garan-tia de qualidade Tel 264-3417
Mareia. 
DIGITAÇÃO 0 IMPRESSÃO •
Apostilas, currículos, teses,
mala direta, textos om geralImpressáo jato de tinta Preto/
branco ou colorida Oualida-
de. menor preço T 423-3140.
Sidnoy
DIGITAÇÃO/ TEXTOS— Em
geral, etiquetas, monografia/
teaea (ABNT), tabelas, contra-
loa. currículos. Impressáo latodenota Tel: 228-2131 Beth
Digitação Textos- mo-
nograftaa. apostilas a traba-
«toa eecoiares, crtaçáo da
convites, cartazes a malas d»-
retaa, òtlma qualidade T (021)710-2325/ 984-4558 Fabiana
CLASSIVEND6 JB - Onde está
quem quer comprar? On3e está
quem quer vender' 0600-23-5000
Anuncie por teieione de 2' a6*4eira para todas as ed<çóes
até as 19h Psrs as ed«çóes de
domingo a 2*-i«ira at« as 20h de
sasta-faira.

editoração eletrônica— Arte Grátice*. impressáo
Laser 800 P&B. JatoI térmica
colorida. Scanner t 600 Tel»
293-7833/ 293-2857 horário co-
mercial
EDITORAÇÃO ELETRÔNICA .
Programaçáo visual - Aposn-
Ias, oonvites, apresenteçóes.
cartóes. etiquetas, kit escritó-
rio. Scanner/ Jato colorida/ la-
ser/ Gráfica Busco/ entrego.
281-4016 Marcelo
EDITORAÇÃO eletrônica -
Currículos, ehquetas. che-
quês, convites, diversos, car-
tóes visits. tabelas preços, te-
ses. transparências, carlazea.
catalogo*, panfleto*. Tel 371-
8790 EdivalOo/ 37MM7 Rodrt-
S2iEDITORAÇÃO ¦ Tantos. Oráli-
COS. Tsbelas. Traduções Irv-
giês. Espanhol. Francês. Et»-
quetas. Mala Direta. Convites.
Cartóes de Visita. Logotipos.Fotders. Scanner Tratar 13o
to^47-6693 Ipanema
ETIQUETAS PERSONALIZA-
DAS • PI cheques, código de
barras, endereçamentos, em-
balagens, congelados, mala-
direta» logotipos, correção.
Temos cartóes de visita, eti-
quetas coloridas, formulários
personalizsdoe a receituários
Entregamos. Tel. 257-0204. •
EXECUTAMOS SERVIÇOS —
De Olgitaçáa. confecçáo de
cartóes, currlcuiuns e ebque-
tas E trabalhos escolares Im-
pressáo em Desk Jet Ligue
agora' 233-4996/ 292-4499
COO 125796/126987
GRAVAMOS - CO de Audio da
sua fita DAT ou arquivoa WA-
VE. faiemoa lambem trilhaa
CD-ROM, qualidade Digital
Overdrive Studto Tel. 256-
5931
HOME PAOES - Coloc/tmos
sua página na Internet
(WWW) Páginas pessoai» e
comerciais com qualidade
profissional RS 20,00 p' pág«-na Bernardo e Joáo Miguel
247-6924
INFORMÁTICA DOMICILIO •
Vou sua casa' empr**a Au-
Ias. instalação. Contiguraçáo
de Programas. BBSI Internet
Retuo Vírus Resolvo protoie-mas R$ 10.00Tel 481-2277
Pauto *
CLASSMNOf JO - OnO« ti»
Qo«m quer comprar' Of>d« está
Quem quer v^ndef? 0600-23-5000
Anuncie por t«»e»one de 2* a
6* i««rs ps»a toda* as ed»cóe*
até a$ I9n
INSTALO WINCHESTERFax-modem. CO-ROM. laço
montagem, manutençáo. mo-
diftcecáo de microa Consertofax Orçamento sem compro-
misso Ex-têcnico do Brades
oo. Tal 222-7706 •
MICROOK ¦ Montagem de mi.
cro. digitaçáo (curriculum. tra
balhos universitários e etc),
eulas pariculares (DOS. Win-
dows). Manutençáo e conaui-torta Fábio Negráo 553-0370
PROBLEMAS? • Windows.
DOS. Instalaçáo. Configura
çáo. Vírus, Internet Assistên-
cia Técnica Software. Hardwa'
re Zona Sul Fernando Tels
286-7171/226-2769 •

PRONTO SOCORRO - Intormá-
tica. Orçamento* sem com-
pi omisso Micros, impresso-
ras, monitores, ate Rua
Conde de Bonfim. 67/ lo|a 100.Prontocomp 264-2177. 
REDE LOCAIS - Novell e Larv
tastic Micros, impressoras,
periféricos, softweres. Instala-mos, oonfiguramos. oftmtis-
mos Sistemas eepeclficos
Buitd Consultores em Inlor-
máties T 280-7097 «
REDE LOCAL - Tremsmento.conligursçáo e manutençáo
da sua rede LANtastic 60 feita
por profissionst qualificadoTel (021) 264-6221 Flávio
Translormamos -Seu micro antigo em supermáquina 486 em apenas umahora no seu endereço orça-mento grátis gsrsntie José
247-6102
TREINAMENTO MICROINFOR-MATICA — Profissionais a
executivos. Individual ou em
peque noa grupos com ftexibi-
1 idade horários ln-house ou
trainalng oonter Alexandra
242-4204/ 242-6315
W.A. Editoração -Cartóes de visita 100 unid (p/
b) RS 15.00 (color) RS 20.00
Oigitaçáo. treduçáo, etiquetas
O menor preço! Tel (021) 355-
7625. Adriana
WINOOWS ¦ Word. coral draw.
Shareware, jogos, kit muittmi-
dia. fax-modem. sesners, im-
pressorss. Instalaçáo/ confi-
guraçáo/ treinamento/manutençáo e vendas. Tel
242-4915.

í

VídeoeJogos
Eletrônicos

A CONSERTO - Transoodlfica.
çáo á domicilio Tv, video. ga-me Tel 521-6551 Gilvsn Ipe
nems
CD-ROM VIRGEM • JVC. Mrt-
sul e Verbatim Gravadores
CD-Rom. Smart & Fnend*y
Sony FD import Entregamos
iodo Brasil T (021) 23»3001
JOGOS CO-ROM - Magrc
Carpet II. RS 51.00 NBA Live
96. Fita Soccer. 96. RS 57.00
Ultimais Doom RS 56.00 Ro-
negada RS 35.00 Temos ou-
tros Tel 264-4679
CLASS*VENDE JB - Onde
quem quer comprsr' Onde *«tâ
quem qu*r vender' 06QO-7J-SOOOAnunci* por teielone de ?* a
6*-l*ira para toda% a* ediçóet
ate a» I9h Para a» e0<6e« do
domingo e 2*-feirs at# ¦& ?0n de
sexta-feira

i
Diversos

EOITORAÇAO/CRIAÇAO • Lo-
gotipos, folhetos, anúncios,
mala direta, catálogos, emba-
lagens. projetos gráficos em
gersl Tel 245-5817 Márcio
Informática — Na educa-
çáo Programa educativo em
português prê-aifabetizsçáo á
tscuidade Vestibular intersti-
va tel.fa* 204-2894

í

Seépra

vender corno

água, 
pra que

chover no

molhado ?

Seja direto com

quem 
interessa.

Anuncie no

Classificado que

interessa.

wiiy,
. r"M 

'

Pra vender
Decoração ou
Material de
Construção,
Móveis
ou Imóveis,
Veículos
ou Telefones,
Injormá-
tica ou
Parabó-
licas.
Eletro-
domés-
ticos ou
Eietroele-
irônicos,
Empregos ou
Negócios,
anuncie no
Classificado
que tem o
leitor com o
poder
aquisitivo
que interessa.
Ligue
grátis
24 boras

O Classificado
qvte interessa.

0800-235000

u



INFORMATICA
¦: , ... Alexandre Durio

Na rede,

de sandalias

MCarlos Nepomuceno 4 uma figuraqa conhecidissima pelos do
Brasil. Sempre de sandalia de dedo e bermuda, ele ajudou a transformar *iiia:&-'  \TJ
grande rede realidade para os brasileiros. Hoje, o jornalista Nepomuceno

meio riponga, boas relagdes com o Ibase, onde tudo v |*
prepara para trabalhar em sua empresa. Montada

minusculo quartinho de empregada onde se espremem
computadores permanen temente conectados tern

clientes uma pizzaria que venderd on-line e uma confecqao que com-
roupas em atacado via Especialista em a vida dos

Nepomuceno surfa com prazer pelas ondas reais e pelas do
ciberespaqo. Gosta de ajudar os com que em sua

no http://www.ibase.org.brrnepomuceno, ou na pdgina sua
empresa http://www.pontonet.com.br. Na Internet, Nepomuceno leva uma vida
com mis qualidade. No ciberespaqo, escapou das dguas contaminadas das
enchetes que encarcaram o Rio no (nicio do mis. Durante o diluvio, passou

sair de casa, se balangando na grande rede. jflS

iuj]B|^ff|ffpffW^|ffWW^8Wn|f|iBf||Bf8HM|ffiBp|^^

SILVIA GOMIDE listade discussaoporexempk), com milhares seguiudarosaltoporcimaeteroespa^oque hacker pode se dar por invas3o de pro- lecnologias. Tem a criatividade, vai ter'rQue efeitos a lei de tefccomunkatfks de de pessoas, se voce colocar uma mensagem tem hoje. E isso tem os seus louros e suas priedade privada ou danos ao patrimonio super home page simples criativa Mas vai ter1996 dos Estados Unidos, que vem causan- all, em um segundo voce produz uma possi- desvantagens. 0 Ibase foi obrigado a susten- pdblico. Se voce tem uma porta, que, \amos que ter gente com dinheiro para investir numa
do tanto debate sobre censura, vai trazer biiidade de repercuss2o muito grande, tanto tar sozinho o acesso & Internet no Rio de supor, se chama seguran?a da rede, e algu6m super home page complexa com as novas lia-
para a Internet? em termos de cotreio eletrdnico quanto de Janeiro durante quase dois anos. O Ibase hoje abre, rebenta um cadeado, 6 a mesma rela^ao guagens que vai exigir um profissional mais-Objetivamente, vai se regulamentar homepage. estd de certa forma pagando os custos que que arrombar uma porta de verdade. 0 que se caro. -
Internet. Querendo ou n3o. E a rcgulamen- - Mas o provedor de acesso nSo tem como manter a Internet viva, com um ntimero muito deve fazer 6 adaptar os termos tecnologicos - Como a sociedade esta encarando todi
ta^ao da Internet vai cair sobre os provedores verificar tudo que as pessoas poe no ar. maior de usudrios do que poderia ter, signifi- ao que j<S existe. Voce nao pode invadir essa evolucao. r
de acesso. Se voce faz uma descri^iJo em uma - Tudo tem que ser repensado. Se voce fizer cou. 0 Ibase adotou essa poh'tica para manter espa?o, publico ou privado. As coisas ainda - A tecnologia dava saltos de dez em dezhome page ensinando fabricar uma bomba ca- uma compara?5o, a TV Record colocou o espa?o do cidadio na Internet, mesmo aces- vao mudar muito. Os paradigmas sao dife- anos, cinco em cinco anos, com a informatica
seira, quem abriga isso tem responsabilidade. bispo que chutou a Santa no ar, mas a TV sando um pouco de tempo. Hoje as pessoas rentes. Foi a mesma coisa quando surgiu de seis em seis mcses tem lancamentos NaMas a lei americana nao prevS a puni^ao tambdm estd sendo processada. Nao s6 tem dificuldade de se conectar com imprensa, as pessoas nao sabiaindireito como Internet tem lan?amentos de programas pratido provedor de acesso, e sim da pessoa que bispo, a TV estf sendo chamada & respons- Alternex porque o nfimero de pessoas e muito lidar com aquilo. Ate hoje a lei de imprensa camente todas as semanas. A Netscape lanca
coloca a informa^o no ar. abilidade, querem attS tirar a concessao da grande, em fun?ao do problema de nao se um assunto complicado, com uma discussao uma vers3o nova de 15 em 15 dins. Vai ter umO provedor de acesso 6 entiSo considerado Record. E eles alugavam espajo para o bispo. conseguir mais linhas teleffinicas. Mas em que vem evoluindo. A mesma coisa 6 limite disso. No Brasil a Internet estd se inul-comoumediffcio que alugasalase onde cada Eles tamb£m Internet. tiplicando, hd um boom de Internet, de novas
um 6 responsdvel pelo que faz dentro de sua podemserconsid- - Nao sao os pais tecnologias, mas a sociedade nao estd acom-
sa'a- erados um predio 4 UlWflWt C0ffl JNliNVCwf /Mfil QfflQOS IttOfftiMHtOS IWHNtUllSj que deve tomar panhando. Tem tecnologia de ponta aconte-As pessoas falam muito em proteger as que aluga espa?o. 

ffffffff Q OUff fffWftffCfff/ flflflfrW iff hntmham nuClMnS fnUBBMS* conta do que os cendo, tem os consultores que estao aconv-
crian^as, porque estao raptando crianc- Existe uma wnw u *" """"W CW,Hw W mmnuOS nUOOan/S I7MGBMS filhos fazem na panhando o mercado e a tecnologia de pontainhas pela Internet". Mas tamWm pode-se responsabilidade rede? para adap(ar isso os clientes c ^ osseduzir algulm pelo telefone. do provedor de - Nu banca de jor- clientes, pessoas que estao comecando.A Internet 6 um novo paradigma. No passa- acesso com as home pages de seu servidor ou termos de suporte, de atendimento ao usudrio, nal tem todo tipo de revista voce vai dizer s6 - A democratia tem seu espaco na rede?
do n3o era possfvel imprimir nada, n3o existia nao? Porque, bem ou mal, o provedor acom- o Ibase ddbanho, 6 diffcil voce ter um prove- pode comprar se for maior de 18 anos. Se um - Em termos de democracia, a Internet 6a prcnsa as pessoas escrcviam livros a mao. panha o que estd no site dele. Se o cara colo- dor que vd se comparar ao Ibase em termos de garoto de 15 anos for comprar o cara nao vai superpositiva. Se voce consegue fazer umDepois surgiu a imprensa. Com o rddio e car uma pdgina ensinando como seqllestrar experiencia. vender? A pomografia e a violencia estao af. movimento do tipo Diretas Jd na Internet vaitelevisao passou a haver acesso h comuni- melhor um empresdrio, o provedor pode sim- - 6 possfvel punir quem faz o que nao As pessoas vao tentar adaptar para a Internet ser ouvido. Esse potencial e visto paracatao e a informa^ao multiplicado em muitas plesmente tirar do ar. Os provedores de aces- deve na Internet? as leis que jd existem sobre o assunto, uma grandes movimentos mundiais Porcxcmplo
vezes em rela^o a escrita. Antes a pessoa so nao vao poder se eximir dessa responsabi- - A invasdo do site ^da Embrapa (Empresa sociedade mais conser\-adora fara leis mais foi o que aconteceu contra as bombas na
precisava saber ler e escrever e era preciso lidade. A responsabilidade se a pdgina vai Brasileira de Pesquisa Agropecudria) por um conservadora Internet. Fran$a, pode acontecer tamWm em momen-imprimir os textos. Se a pessoa pegar um ficar ou n3o no ar 6 deles. garoto que deletou arquivos importantes, foi - Vai deixar de ser um bom negfcio fazer tos de catdstrofes. A velocidadc que as pes-microfone de rddio e sair falando, multiplica, - Pare o Ibase, foi bom virar provedor de considerada invasdo de privacidade home pages? soas podem contribuir, a rapidez com que as& muito, o alcance. A Internet 6 a terceira acesso? depredaijao do patrimonio piiblico. - 0 diferencial vai ser a complexidade, e vai pessoas podem participar ter informacoes
etapa desse processo, em que qualquer pessoa - 0 Ibase foi pioneiro, tem uma rede desde - Como 6 a puni^ao nesses casos? ser uma grana para fazer uma home page aumenta Uemendamente, e o impacto que isso
que quiser pode enviar uma mensagem e essa 1989. Foi um fato de visao de que o mundo - As pessoas estao fazendo correla9ao com complexa. Uma simples, todo mundo faz, vai ter em termos de evolucao e uma coisamensagem atingir milhares de pessoas. Numa estava caminhando para isso. 0 Ibase con- leis jd existentes. 0 enquadramento de um mas havera o especialista em Java, ou outras espantosa.
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Computador novo ?1 i
isado enunca mais funciona. Isso ji me aconte- * 1 »^

Tenho^mi!'386 DX 40, com HD de 170 Mb 1 que quando eu o rclomo do ara levo de 10 a 12 fl 
\) £* "

; 4 Mb de RAM. Estou quennd. ter um ^ W If JSHHL T*T"*" T" 
*?" * V % - V ^ A;,.

iipgniile para um Pentium 100,16 Mb de RAM, ra,nh"s ">nBsnr.?«es de lela i&,

placa de video SVGA I Met, PCI, HDnataixa ) <M"Kn» porque go^o do men mdws mono
de 1 Gb. personaiizado. Enlim^gostana de saber se essa ^

CD-ROM que ao invds de se conectarem na H"g0, Ht'
placa de som, se conectam na IDE, ou entao em A fun?ao que voce descreve deve ser algo | ¦ - Q
uma placa controladora. , . . semelhante ao rapid resume que existe em micros

Ouais sao os fahrira'ntpc niu> no««npm nas ,,S 
U{?°s de drives: 08 SCSI ^ueexistiam) portdteis para economizar energia. Normalmente, instaia^ao, como em NBA Live 95. A provavel

modelo? Tenho um CD da Sonv e a^o one nan 6 
°S 

^ 
°1DE' ° CD R0M .IDB ^ conectado ela 6 ben6fica para o usudrio pois este ganha causa, realmente, 6 a insufidenda de mem6ria?

^ interface IDE. Pelo o aue eu sei o Mitsumi na 
sua Pla" IDE, junto com o Winchester e todos tempo e praticidade. PonSm, no seu caso essa Quais seriam as outras possi'veis? Como eu

Davi Trindade - Rio de Janeiro 
' 0s grandes fabneantes de drives jd possuem mod- fiun^ao est4 Ihe causado uma s^ria dor de cabe^a. faria para solucionar este problema (eu ja uso

Prezado Davi e 
Centre eles podemos.citar: Sony- HP, A solu^ao que voc^ usa e radical demais e sua disquete de boot)? Espero ansiosamente sua

A configurable que voce pretende comprar esta Tea°' ^ MitSUmi'6tc Um P^encia n5° ^ agUeotar mais uma reinstala9ao resposta. Muito obrigado!

muito boa. Com certeza este novo computador lhe granae 
aDra^a do software. Ponsso a dtca a seguir deve ser inter- Fhtvio MacCord Medina - Rio de Janeiro
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nas dois tipos de drives: os SCSI (que já existiam)
e os do padrão IDE. O CD-ROM IDE é conectado
na sua placa IDE, junto com o winchester e todos
os grandes fabricantes de drives já possuem mod-
elos IDE. Dentre eles podemos, citar: Sony- HP,
Panasonic, Teac, Nec, Toshiba, Mitsumi, etc. Um
grande abraço.

Sabe tudo
Abel,
Acho que só você pode me qjudar. Sempre

leio sua ótima coluna e parece qne você sabe
tudo.

Estou tendo um problema com o Windows 95.
Ele é anunciado como uma maravilha. Eu con-
cordo e tenho um único porém. Eu aão séi como
se chama essa função mas vou explicar: quando
falta luz ou desligamos acidentalmente o com-
putador, ele volta, ao ser religado, do ponto
exato de onde parou. Alguns podem se encantar
com isso pois salva impressões e essas pessoas
economizam uma folha impressa (R$0,01). O
problema é quando a causa do boot é um bug.
Quando eu estava no Windows 3.11, se aparecia
aquela fatídica mensagem de erro que, na ver-
dade, esconde um bug, eu dava boot e pronto.

Acontece que no Windows 95, se eu desligo o
computador no bug paralisado, ele volta paral-

isado e nunca mais funciona. Isso já me aconte-
ceu duas vezes e eu acabei formatando o HD. Só
que quando eu o retomo do zero levo de 10 a 12
horas para recuperar meus dados do back-up e
refazer minhas configurações de tela e
diretórios porque gosto do meu Windows muito
personalizado. Enfim, gostaria de saber se essa
função pode ser desativada.

Agradeço sua atenção,
Hugo Sandall - Rio de Janeiro
Caro Hugo,
A função que você descreve deve ser algo

semelhante ao rapid resume que existe em micros
portáteis para economizar energia. Normalmente,
ela é benéfica para o usuário pois este ganha
tempo e praticidade. Porém, no seu caso essa
função está lhe causado uma séria dor de cabeça.
A solução que você usa é radical demais e sua
paciência não vai agüentar mais uma réinstalação
do software. Por isso a dica a seguir deve ser inter-

, essante.
Ao iniciar o seu computador deverá aparecer a

mensagem: starting Windows 95 (ou iniciando o
Windows 95). Assim que a mensagem aparecer
pressione a,tecla F8 eunimenuaparecerá. Escolha
a opção para partida- tia , safe mode ou modo de
segurança. Seu Windows deverá entrar sem o bug.
Feche o aplicativo que estava causando o erro e ao
reiniciar o Windows 95, o problema não deverá se
manifestar. Espero que funcione no seu caso. Um
grande abraço.

Jogos sem som
Senhor Abel,
Gostaria muito que o senhor solucionasse

uma dúvida minha. Tenho um 486 DX4 100
com 8 M de memória RAM e, quando executo
programas que necessitam de 8 Mb de
memória, encontro problemas com interrupção
do som, logo depois de alguns segundos. Isso
ocorre, inclusive, quando testo o som durante a

instalação, como em NBA Live 95. A provável
causa, realmente, é a insuficiência de memória?
Quais seriam as outras possíveis? Como eu
faria para solucionar este problema (eu já uso
disquete de boot)? Espero ansiosamente sua
resposta. Muito obrigado!

Flávio MacCord Medina - Rio de Janeiro
Prezado Flávio,
Para obter mais memória você está executando

um boot limpo em sua máquina, e isso deve estar
causando essa incompatibilidade na placa de som.
Alguns jogos necessitam ler uma variável de
ambiente do DOS (blaster), de modo a funcionar
corretamente com as placas de som. No seu arqui-
vo autoexec.bat padrão deve existir uma linha do
tipo: SET BLASTER= A220 .... Crie um autoex-
ec.bat no seu disquete de boot só com essa linha
fazendo assim com que a variável seja definida em
seu boot limpo. Isso deve resolver.

Um grande abraço.

As cartas para O SOLUCIONÁTICA devem ser
endereçadas ao Caderno Informática. JORNAL DO
BRASIL: Avenida Brasil, 500, 6S andar, São
Cristóvão, Rio de Janeiro. CEP 20.949-900 Fax:
(021) 540-3349.

Abel Alves
abelalves@ax.ibase.org.br
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Computador novo
Caro Abel,
Tenho um 386 DX 40, com HD de 170 Mb e

4 Mb de RAM. Estou querendo fazer um
upgrade para um Pentium 100,16 Mb de RAM,
placa de vídeo SVGA 1 Mega PCI, HD na faixa
de 1Gb.

Mas eu tenho várias dúvidas.
O que é IDE on board ?
Fiquei sabendo que existem uns drives de

CD-ROM que ao invés de se conectarem na
placa de som, se conectam na IDE, ou então em
uma placa controladora.

Quais são os fabricantes que possuem este
modelo? Tenho um CD da Sony e acho que não
é interface IDE. Pelo o que eu sei, o Mitsumi é.

Davi Trindade - Rio de Janeiro
Prezado Davi,
A configuração que você pretende comprar está

muito boa. Com certeza este novo computador lhe
permitirá rodar a quase totalidade dos programas
existentes no mercado. Quanto às suas dúvidas
não se preocupe, são bastante comuns.

A IDE on board é uma placa IDE incorporada
à placa-mãe. Os fabricantes de placas-mãe, perce-
beram que o acréscimo de uma controladora IDE
à placa-mãe não faria muita diferença no preço
final da placa e, hoje em dia, quase todas as pia-
cas-mãe do mercado possuem IDE on board, que
pode controlar até quatro HD's (ou drives de CD-
ROM IDE), dois drives de disquete, portas seriais,
porta paralela, porta de jogos.

O CD-ROM IDE é uma tentativa dos fabri-
cantes bestes dispositivos de padronizar sua inter-
face. Quando os primeiros drives de CD-ROM
foram lançados no mercado, cada um deles pos-
suía uma controladora própria. Como isso gerava
varias incompatibilidades, e, em alguns casos, até
prejudicava a performance dos drives, a maioria
dos fabricantes de CD-ROM decidiu manter ape-

ENTREVISTA/CARLOS NEPOMUCENO

Na rede,

de sandálias

Alexandre Durão

SILVIA GOMIDE
Que efeitos a lei de telecomunicações de

1996 dos Estados Unidos, que vem causan-
do tanto debate sobre censura, vai trazer
para a Internet?
-Objetivamente, vai se regulamentar a
Internet. Querendo ou nüo. E a rcgulamen-
tação da Internet vai cair sobre os provedores
de acesso. Se você faz uma descrição em uma
homepage ensinando fabricar uma bomba ca-
seira, quem abriga isso tem responsabilidade.

Mas a lei americana não prevê a punição
do provedor de acesso, e sim da pessoa que
coloca a informação no ar.

O provedor de acesso é então considerado
como um edifício que aluga salas e onde cada
um é responsável pelo que faz dentro de sua
sala.

As pessoas falam muito em proteger as
crianças," porque estão raptando crianc-
inhas pela Internet". Mas também pode-se
seduzir alguém pelo telefone.

A Internet é um novo paradigma. No passa-
do não era possível imprimir nada, não existia
a prensa, as pessoas escreviam livros a mão.
Depois surgiu a imprensa. Com o rádio e a
televisão passou a haver acesso à comuni-
cação e ã informação multiplicado em muitas
vezes em relação a escrita. Antes a pessoa
precisava saber ler e escrever e era preciso
imprimir os textos. Se a pessoa pegar um
microfone de rádio e sair falando, multiplica,
& muito, o alcance. A Internet é a terceira
etapa desse processo, em que qualquer pessoa
que quiser pode enviar uma mensagem e essa
mensagem atingir milhares de pessoas. Numa

MCarlos Nepomuceno é uma figuraça conhecidíssima pelos lnterneteiros do
Brasil. Sempre de sandália de dedo e bermuda, ele ajudou a transformar a
grande rede em realidade para os brasileiros. Hoje, o jornalista Nepomuceno
mantém, além de um ar meio riponga, boas relações com o Ibase, onde tudo
começou, mas já se prepara para trabalhar em sua própria empresa. Montada
dentro de sua casa, num minúsculo quartinho de empregada onde se espremem
dois computadores permanen temente conectados à Internet, a PontoNet já tem
entre seus clientes uma pizzaria que venderá on-line e uma confecção que com-
ercializará roupas em atacado via rede. Especialista em facilitar a vida dos
usuários, Nepomuceno surfa com igual prazer pelas ondas reais e pelas do
ciberespaço. Gosta de ajudar os iniciantes com ensinamentos que joga em sua
home page no http://www.ibase.org.brrnepomuceno, ou na página da sua
empresa http://www.pontonet.com.br. Na Internet, Nepomuceno leva uma vida
com mais qualidade. No ciberespaço, escapou das águas contaminadas das
enchetes que encarcaram o Rio no inicio do mês. Durante o dilúvio, passou
quatro dias sem sair de casa, só se balançando na grande rede.

lista de discussão por exemplo, com milhares
de pessoas, se você colocar uma mensagem
ali, em um segundo você produz uma possi-
bilidade de repercussão muito grande, tanto
em termos de correio eletrônico quanto de
home page.

Mas o provedor de acesso não tem como
verificar tudo que as pessoas põe no ar.

1\ido tem que ser repensado. Se você fizer
uma comparação, a TV Record colocou o
bispo que chutou a Santa no ar, mas a TV
também está sendo processada. Não só o
bispo, a TV está sendo chamada à respons-
abilidade, querem até tirar a concessão da
Record. E eles alugavam espaço para o bispo.
Eles também
podem ser consid-
erados um prédio
que aluga espaço.
Existe uma
responsabilidade
do provedor de
acesso com as home pages de seu servidor ou
não? Porque, bem ou mal, o provedor acom-
panha o que está no site dele. Se o cara colo-
car uma página ensinando como seqüestrar
melhor um empresário, o provedor pode sim-
plesmente tirar do ar. Os provedores de aces-
so não vão poder se eximir dessa responsabi-
lidade. A responsabilidade se a página vai
ficar ou não no ar é deles.

Para o Ibase, foi bom virar provedor de
acesso?

O Ibase foi pioneiro, tem uma rede desde
1989. Foi um fato de visão de que o mundo
estava caminhando para isso. O Ibase con-

seguiu dar o salto por cima e ter o espaço que
tem hoje. E isso tem os seus louros e suas
desvantagens. O Ibase foi obrigado a susten-
tar sozinho o acesso à Internet no Rio de
Janeiro durante quase dois anos. O Ibase hoje
está de certa forma pagando os custos que
manter a Internet viva, com um número muito
maior de usuários do que poderia ter, signifi-
cou. O Ibase adotou essa política para manter
o espaço do cidadão na Internet, mesmo aces-
sando um pouco de tempo. Hoje as pessoas
têm dificuldade de se conectar com o
Altcrnex porque o número de pessoas é muito
grande, em função do problema de não se
conseguir mais linhas telefônicas. Mas em

termos de suporte, de atendimento ao usuário,
o Ibase dá banho, é difícil você ter um prove-
dor que vá se comparar ao Ibase em termos de
experiência.

Já é possível punir quem faz o que não
deve na Internet?

A invasão do site da Embrapa (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária) por um
garoto que delétou arquivos importantes, foi
considerada invasão de privacidade e
depredação do patrimônio público.Como é a punição nesses casos?

As pessoas estão fazendo correlação com
leis já existentes. O enquadramento de um

hacker pode se dar por invasão de pro-
priedade privada ou danos ao patrimônio
público. Se você tem uma porta, que, vamos
supor, se chama segurança da rede, e alguém
abre, rebenta um cadeado, é a mesma relação
que arrombar uma porta de verdade. O que se
deve fazer é adaptar os termos tecnológicos
ao que já existe. Você não pode invadir o
espaço, público ou privudo. As coisas ainda
vão mudar muito. Os paradigmas são dife-
rentes. Foi a mesma coisa quando surgiu a
imprensa, as pessoas não sabiam direito como
lidar com aquilo. Até hoje a lei de imprensa é
um assunto complicado, com uma discussão
que vem evoluindo. A mesma coisa é a

Internet.
- Não são os pais
que deve tomar
conta do que os
filhos fazem na
rede?
-Na banca de jor-

nal tem todo tipo de revista, você vai dizer só
pode comprar se for maior de 18 anos. Se um
garoto de 15 anos for comprar o cara não vai
vender? A pornografia e a violência estão aí.
As pessoas vão tentar adaptar para a Internet
as leis que já existem sobre o assunto, uma
sociedade mais conservadora fará leis mais
conservadora Internet.

Vai deixar de ser um bom negócio fazer
home pages?

O diferencial vai ser a complexidade, c vai
ser uma grana para fazer uma home page
complexa. Uma simples, todo mundo faz,
mas haverá o especialista em Java, ou outras

"A Internet tem potencial para grandes movimentos nwndlâls,
como o que aconteceu contns as tombas nucleares francesas"

tecnologias. Tem a criatividade, vai ter .»»
super home page simples criativa. Mas vai ter
que ter gente com dinheiro para investir numa'
super home page complexa com as novas lia-
guagens que vai exigir um profissional mais
caro.

Como a sociedade está encarando todá
essa evolução. i

A tecnologia dava saltos de dez em dez
anos, cinco em cinco anos, com a informática
de seis em seis meses tem lançamentos. Na
Internet tem lançamentos de programas pratr-
camente todas as semanas. A Netscape lança
uma versão nova de 15 em 15 dias. Vai ter um
limite disso. No Brasil a Internet está se mui-
tiplicando, há um boom de Internet, de novas
tecnologias, mas a sociedade não está acom-
panhando. Tem tecnologia de ponta aconte-
cendo, tem os consultores que estão acom-
panhando o mercado e a tecnologia de ponta,
para adaptar isso para os clientes e há oS
clientes, pessoas que estão começando. |-A democracia tem seu espaço na rede? :

Em termos de democracia, a Internet é
superpositiva. Se você consegue fazer um
movimento do tipo Diretas Já na Internet, vai
ser ouvido. Esse potencial é visto para
grandes movimentos mundiais. Por exemplo,
foi o que aconteceu contra as bombas na
França, pode acontecer também em momen-
tos de catástrofes. A velocidade que as pes-
soas podem contribuir, a rapidez com que as
pessoas podem participar, ter informações,
aumenta üemendamente, e o impacto que isso
vai ter em termos de evolução é unia cois\
espantosa.
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cortejo num dos carros do Corpo de Bombeiros.
Andre Oliveira Brito. artista plastico que acompa-

panhar a banda em quase todas
as turnes. porque Dinho unha

..^^'M ciumes."^S^' Valeria 
acompanhou os Ma-

' 
; • -i.. monas ao Rio Grande do Sul. na

sexta-feira. So nao seguiu parj
Brasilia porque tinha compro-
missos em Sao Paulo. Ela se pre-

^ W* parava para viajar a Disney, nc
dia 10, com um grupo de turis-

JORNAL DO BRASIL

A desolação de Valéria

SÃO PAULO — Os Mamonas
Assassinas tinham um pacto:
ninguém podia levar namoradas
nas turnès. Há um ano, quando
Dinho conheceu a modelo Valé-
ria Zopello, 22 anos, decidiu
quebrar a regra que ele mesmo
criara. Ontem, no enterro dos
integrantes dos Mamonas, Valé-
ria era a mais pura imagem da
desolação. Ela passou a acom-
panhar a banda em quase todas
as turnès. porque Dinho tinha
ciúmes.

Valéria acompanhou os Ma-
monas ao Rio Grande do Sul. na
sexta-feira. Só não seguiu para
Brasília porque tinha compro-
missos em São Paulo. Ela se pre-
parava para \iajar à Disney, no
dia 10, com um grupo de turis-

tas, através de agência de via-
gens. Seu plano era encontrar
cora Dinho em Aspen, nos Esta-
dos Unidos, assim que o voca-
lista dos Mamonas voltasse de
Portugal. "Eles estavam no au-
ge. seguindo um rumo. O suces-
so deles tinha que ser assim. Era
muito estafante, mas tinha que
ser assim", disse Valéria no en-
terro.

Valéria é guia turística, mo-
delo da agência Ford e estudan-
te. "É uma menina batalhado-
ra". diz Morgana Arruda, boo-
ker da agência. Segundo Mor-
gana, ela é uma das modelos
mais solicitadas da agência. Ho-
je. aparece em três comerciais na
TV. Valéria mora com os pais e
a irmã em Santa Terezinha. Zo-
na Norte de São Paulo.

"Você 
partiu para sempre, mas estará

eternamente em nossos corações"

do

Reoli

Meu chuciiuzinho

Cantando e acenando com folhas de mamona, fãs se despedem de Dinho e seus companheiros

lãs furaram o esquema que a polícia havia montado a

pedido da família. Quando as urnas dos cinco músi-
cos dos Mamonas Assassinas e de seu segurança
chegaram ao Cemitério Parque Jardim das Primave-
ras em três caminhos do Corpo de Bombeiros, às
13hl5, mais de 200 conseguiram se aproximar do
túmulo em que eles foram sepultados, num bosque de
ipês roxos e amarelos.

Cobertos com bandeiras do Brasil e do município
de Guarulhos, os caixões lacrados foram depositados
na grama, um ao lado do outro, para as orações e
despedidas finais. Um padre rezou junto com a famí-
lia de Samuel e Sérgio Reoli, enquanto os parentes de
Alberto Hinoto, o Bento, que também era católico,
faziam uma corrente para rezar à parte.

Algumas pessoas soluçaram durante a meia hora
que durou a cerimônia, mas não houve cenas dê
nervosismo. Os pais, irmãos, tios e sobrinhos dos
Mamonas se consolavam, abraçando-se e trocando
palavras de conforto. Valéria, a namorada de Dinho,
abraçou Dona Célia, mãe de Samuel e Sérgio, en-
quanto as urnas eram levadas para o túmulo, en-
quanto um grupo de policiais formou uma escolta em
homenagem a Sérgio Saturnino Porto, segurança da
banda e seu colega de trabalho na Delegacia de
Policia Civil do Aeroporto de Cumbica, em Guaru»
lhos. Os amigos do guitarrista Bento puseram d
guitarra dele em cima do caixão.

Dona Célia, mãe de Dinho, passou mal e foi
embora, amparada pelos parentes. Valéria, que pare-
cia firme até aquele momento, afastou-se para uma
alameda lateral, mas em seguida fez questão de vol-
tar. "Quero ficar perto dele", disse ela. chorando.
André Oliveira Brito, o Ralado, ensaiou um discurso.
"O negócio é ir para a frente", falou, sob aplausos. A
equipe dos Mamonas Assassinas formou uma roda e,
de mãos dadas, ertoou o grito de guerra que abria
todos os shows da banda.

Leia mais sobre a tragédia dos Mamonas
nas páginas de 6 a 12

Náo pode ser vendioo separadamente

FABR1CIO MARQUES E JOSÉ MARIA MAYRINK

Rio de Janeiro — Terça-feira, 5 de março de 1996

sAo PAULO — A despedida do maior fenômeno
musical brasileiro dos últimos anos não podia ser
diferente. O carinho transmitido pelos Mamonas As-
sassinas cm suas músicas foi retribuído por milhares
de fãs, que acenando com folhas de mamona e en-
toando sucessos como Pelados em Santos, pararam
ontem a cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo.
Os corpos dos cinco integrantes e do segurança da
banda, Sérgio Saturnino, foram enterrados às I3h45
de ontem, no cemitério Parque Jardim das Primave-
ras.
i Um cortejo acompanhado por 20 mil pessoas
levou 40 minutos para percorrer os seis quilômetros
que separam o Ginásio Paschoal Thomeo, onde
aconteceu o velório, e o cemitério. Os corpos do
Vocalista Dinho — que hoje faria 25 anos — , o
baixista Samuel, o baterista Sérgio, o tecladista Júlio
e o guitarrista Alberto foram velados durante toda a
madrugada no ginásio onde, segundo a Policia Mili-
tar. 60 mil pessoas visitaram os caixões lacrados.
Além dos cinco, também foram velados os corpos do
segurança Sérgio Saturnino e do ajudante de palco
Isaac Souto, que foi enterrado na cidade de Jundiai.

I Logo que os corpos chegaram ao ginásio, uma
multidão acotovelava-se para passar diante dos cai-
xÔes. todos eles cobertos pela bandeira brasileira,
uma bandeira do municipio de Guarulhos, uma cami-
seta e um boné dos Mamonas Assassinas. Os amigos
mais próximos podiam chegar até os caixões e escre-
viam mensagens nas camisetas. O caixão mais visita-
do foi o do vocalista Alecsander Alves, o Dinho, que
também recebeu duas camisetas do Corinthians, au-
tografadas por fãs, além de anéis, correntinhas e
brincos. Nem por um minuto o velório ficou vazio,
mas o movimento foi pequeno entre 3 e 6 horas da
manhã.

Emoção — Depois do amanhecer, os parentes
dos músicos voltaram ao velório e o ambiente carre-
gou-se de emoção. Francisco Reis de Oliveira, pai do
baixista Samuel e do baterista Sérgio, revezava-se

3

entre um caixão e outros, chorando muito. Escreveu,
nas camisetas sobre os caixões, uma mensagem idên-
tica para os dois filhos: "Você 

partiu para sempre,
mas estará eternamente em nossos corações. Seus
pais.". A única irmã da dupla de músicos. Sueli,
também foi ao velório.

Às 9 horas, chegaram ao ginásio, igualmente emo-
cionados, os pais do vocalista Dinho, Hildebrando e
Célia. "Essa homenagem que o público está fazendo é
um grande presente", disse a mãe. Valéria, a namora-
da de Dinho, só apareceu no velório no final da
manhã. Teve uma crise de choro e acompanhou o
cortejo num dos carros do Corpo de Bombeiros.
André Oliveira Brito, artista plástico que acompa-

nhava o grupo e por pouco não embarcou no Lear Jet
em Brasília, estava desconsolado. "Sinto um enorme
vazio", dizia. Um coral da Igreja Assembléia de Deus
entoou um cântico antes que os caixões deixassem o

ginásio. O boxeador Adilson Maguila Rodrigues,
embora triste, provocou um momento de alegria ao
responder à pergunta de um repórter sobre qual
música da banda mais gostava: 

"Aquela 
que diz:

passaram a mão na minha bunda e ainda não comi
ninguém", disse Maguila, rindo. Também foram ao

ginásio o apresentador Gugu Liberato e os conjuntos
Negritude e Raça Negra.

Fâs — Era para ser uma cerimônia rápida e
limitada a um punhado de parentes e amigos, mas os

i?

Di
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"Você 
partiu para sempre, mas estará

eternamente em nossos corações"

M«nug*m aacrlta por Francisco Rala da
Oilvalra, «obra oa calxfioa doa fllhoa Samuel s

Mrglo Rooll

Guarulhos. SP - Folos de Gilberto Alvos
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Cantando e acenando com folhas de mamona, fãs se despedem de Dinho e seus companheiros.

ras em três caminhões do Corpo de Bombeiros, às
13h 15, mais de 200 pessoas conseguiram se aproxi-
mar do túmulo em que eles foram sepultados, num
bosque de ipês roxos e amarelos.

Os caixões lacrados foram depositados na grama ¦
um ao lado do outro, para as orações e despedidas
finais. Um padre rezou junto com a familia de Sa-
muel e Sérgio Reoli, enquanto os parentes de Albertô
Hinoto. o Bento, que também era católico, faziam
uma corrente para rezar à parte.

Muitas pessoas soluçaram durante a meia hora
que durou a cerimônia, mas não houve cenas dé
nervosismo. Os pais. irmãos, tios e sobrinhos dos
Mamonas se consolavam, abraçando-se e trocando
palavras de conforto. Valéria, a namorada de Dinhõí
abraçou Dona Célia, mãe de Samuel e Sérgio, en-
quanto as umas eram levadas para o túmulo. Urrj
grupo de policiais formou uma escolta em homena-
cem a Sérgio Saturnino Porto, segurança da banda e
colega de trabalho na Delegacia de Policia Civil dó
Aeroporto de Cumbica. em Guarulhos. Os amigos do

guitarrista Bento colocaram a guitarra dele em cima
do caixão.

Dona Célia, mãe de Dinho, passou mal e foí
embora, amparada pelos parentes. Valéria, que pare-
cia firme até aquele momento, afastou-se para uma
alameda lateral, mas em seguida fez questão de vot-
tar. "Quero ficar perto dele", disse ela. chorando.
André Oliveira Brito, o Ralado — auxiliar de palco
que escapou do acidente ao ceder seu lugar ao colega
Isaac Souto — ensaiou um discurso. "O negócio é ir

para a frente", falou, sob aplausos. A equipe dos
Mamonas Assassinas formou uma roda e. de mãos
dadas, entoou o longo grito de guerra que abria todos
os shows da banda.

Leia mais sobre a tragédia dos Mamonas
nas páginas de 6 a 12

PABRICtO MARQUES E JOSÉ MARIA MAYRINK

SÃO PAULO — A despedida do maior fenômeno
musical brasileiro dos últimos anos não podia ser
diferente. O carinho transmitido pelos Mamonas As-
sassinas em suas músicas e shows foi retribuído por
milhares de fãs. que acenando com folhas de mamona
e entoando sucessos como Pelados cm Santos, para-
ram ontem a cidade de Guarulhos, na Grande São
,Paulo. Os corpos dos cinco integrantes e do seguran-
ça da banda, Sérgio Saturnino, que morreram em
acidente aéreo no último sábado, foram enterrados às
il3h45 de ontem, no cemitério Parque Jardim das
Primaveras.

Um cortejo acompanhado por 20 mil pessoas
levou 40 minutos para percorrer os seis quilômetros
que separam o Ginásio Paschoal Thomeo. onde
aconteceu o velório, e o cemitério. Os corpos do
vocalista Dinho — que hoje faria 25 anos — , do
baixista Samuel, do baterista Sérgio, do tecladista
Júlio e do guitarrista Alberto foram velados durante
toda a madrugada no ginásio onde, segundo a Policia
Militar, 60 mil pessoas visitaram os caixões lacrados.
Além dos cinco, também foram velados os corpos do
segurança Sérgio Saturnino e do ajudante de palco
Isaac Souto, que foi enterrado na cidade de Jundiai.

Logo que os corpos chegaram ao ginásio, uma
multidão acotovelava-se para passar diante dos cai-
xões. todos eles cobertos pela bandeira brasileira,
uma bandeira do município de Guarulhos. uma cami-
seta e um boné dos Mamonas Assassinas. Os amigos
Vnais próximos podiam chegar até os caixões e escre-
viam mersagens nas camisetas. O caixão mais visado
era o do vocalista Alecsander Alves, o Dinho. onde
foram deixadas duas camisetas do Corinthians. auto-
grafadas por fãs. além de anéis, correntinhas e brin-
cos. Nem por um minuto o velório ficou vazio, mas o
movimento foi pequeno entre 3 e 6 horas da manhã.

Emoção — Depois do amanhecer, os parentes
dos músicos voltaram ao velório e o ambiente carre-
gou-se de emoção. Francisco Reis de Oliveira, pai do
baixista Samuel e do baterista Sérgio, revezava-se

entre um caixão e outro, chorando muito. Escreveu,
nas camisetas sobre os caixões, uma mensagem idên-
tica para os dois filhos: "Você 

partiu para sempre,
mas estará eternamente em nossos corações. Seus
pais.". A única irmã da dupla de músicos, Sueli,
também foi ao velório.

Às 9 horas, chegaram ao ginásio, igualmente emo-
cionados, os pais do vocalista Dinho. Hildebrando e
Célia. "Essa homenagem que o público está fazendo é
um grande presente", disse a mãe. Valéria, a namora-
da de Dinho, só apareceu no velório no final da
manhã. Teve uma crise de choro e acompanhou o
cortejo num dos carros do Corpo de Bombeiros.
André Oliveira Brito, artista plástico que acompa-
nhava o grupo e por pouco não embarcou no avião
Lear Jet em Brasília, estava desconsolado. "Sinto um

enorme vazio", dizia. Um coral da Igreja Assembléia
de Deus entoou um cântico antes que os caixões
deixassem o ginásio. O boxeador Adilson Maguila
Rodrigues, embora triste, provocou um momento de
alegria ao responder à pergunta de um repórter sobre
qual música da banda mais gostava: 

"Aquela 
que diz:

passaram a mão na minha bunda e ainda não comi
ninguém", disse Maguila. rindo. Também foram ao
ginásio o apresentador Gugu Liberato e os conjuntos
Negritude Jr. e Raça Negra.

Fãs — Era para ser uma cerimônia rápida e
limitada a um punhado de parentes e amigos, mas os
fãs furaram o esquema que a polícia havia montado a
pedido da família. Quando as urnas dos cinco músi-
cos dos Mamonas Assassinas e de seu segurança
chegaram ao Cemitério Parque Jardim das Primave-

A desolação de Valéria

SÃO PAULO — Os Mamonas
Assassinas tinham um pacto:
ninguém podia levar namoradas
nas turnês. Há um ano, quando
Dinho conheceu a modelo Valé-
ria Zopcllo. 22 anos, decidiu
quebrar a regra que ele mesmo
criara. Ontem, no enterro dos
integrantes dos Mamonas, Valé-
ria era a mais pura imagem da
desolação. Ela passou a acom-
panhar a banda em quase todas
as turnês. porque Dinho tinha
ciúmes.

Valéria acompanhou os Ma-
monas ao Rio Grande do Sul. na
sexta-feira. Só não seguiu para
Brasília porque tinha compro-
missos em São Paulo. Ela se pre-
parava para viajar à Disney, no
dia 10. com um grupo de turis-

ias. através de agência de via-
gens. Seu plano era encontrar
com Dinho em Aspen. nos Esta-
dos Unidos, assim que o voca-
lista dos Mamonas voltasse de
Portugal. "Eles estavam no au-
ge, seguindo um rumo. O suces-
so deles tinha que ser assim. Era
muito estafante, mas tinha que
ser assim", disse Valéria no en-
terro.

Valéria é guia turística, mo-
delo da agência Ford e estudan-
te. "É uma menina batalhado-
ra", diz Morgana Arruda, hoo-
ker da agência. Segundo Mor-
gana. ela é uma das modelos
mais solicitadas da agência. Ho-
je. aparece em três comerciais na
TV. Valéria mora com os pais e
a irmã em Santa Terezinha. Zo-
na Norte de São Paulo.
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\ m" de. ha tanta gentc parada nas ruas. Talvez morasse ali do abandonei a carreira. Por um tempo pensei em voltar para o ;
) ft. ft lado, descia a cal?ada para se distrair ou era um maluco Norte, mas nao tenho mais ninguem la. Nenhum parente
j mais. Um dia ele me chamou pelo nome, perguntou as horas. vivo. Fazer o que? E dificil a vida de artista neste Brasil.

I A Disse e ele, meio sem jeito, reclamou que eu nao me lembrava Hie parou de falar e esperou que eu dissesse qualquer
y 

' 
IApA NEZW*. dele. E eu nao lembrava mesmo. Essa e uma situagao que coisa. Eu disse e, e dificil. E fiquei parado, olhando a cara I

[ 
sempre me deixa complicado. Quando digo que sim, ha dele, nada mais me ocorrendo. Nem mesmo ir cmbora. Ele
sempre alguem que pergunta: como e o meu nome? Quando quebrou o constrangimento quando decidiu que tinha toma-

digo que nao, a pessoa, ofendida, me atira na cara que do demais o meu tempo e, se desculpando, me deixou. Eu o vi
i|f eu fiquei besta. Minha saida foi ficar em silencio eesperar. dobrar a esquina. Depois, sem sentir, estava, como ele antes,

¦¦¦ 11 If Ay ¦ t Tambfcm sou 14 de cima, desci pro Rio de Janeiro em sob o arco da porta olhando o tempo passar. 0 monologo do
WMI I K ¦¦ W'' cinquenta e quatro, cheguei no dia em que Getulio Vargas se cara me deixou mal. De imediato me senti responsavel pelo
¦ Imatou, ele falou como se retomassemos uma conversa inter- insucesso dele. Depois me imaginei sendo ele, afinal viemos

Wmrompida. Queria ser artista, continuou. Quando contei ao do mesmo Norte. Logo percebi a tolice, mas ficou uma !

^meu pai, no dia em que vim embora, que era isso que eu pergunta, incomoda, girando na minha cabepa. Como e que
queria, ele me olhou de alto a baixo e so disse adeus. Minha se alcanna o sucesso? Conheci e conhe<;o centenas de atores e

mae me deu dinheiro e me mandou comprar um terno, sem atrizes extraordinarios, grandes talentos, pessoas maravilho-
} ¦* *1 /S terno e gravata ninguem era nada no Sul, ela tinha certeza $as c que nao fazem o menor sucesso. Despontaram para o

MM si* 01 /lytA /^1 /~1 disso. 
Vim por terra, que eu tinha medo de aviao. Tambem anonimato desde que entraram na profissao. Batalham, fa- |

xA/lA/I C/ Jj 
''C' 

\/\J nao tinha dinheiro. Fiquei hospedado num hotel na Lapa, zem cursos, testes, deixam o curriculo com foto em todas as
aquilo 14 era muito diferente do que e hoje, o lugar era TVs e agendas de publicidade e nada. Nao lhes acontece

, J um mundo. Enquanto minha chance nao vinha, nunca veio, absolutamente nada. Ou melhor, sao premiados diariamente !
/7/1 £) 1P //) trabalhei 

de gar$om. Conheci tudo quanto era artista, do com o silencio do esquecimento. Na outra ponta, inteiramen-
xA/KS \s LJ Vy Il/i m ("v 11/ %/ r4dio e do cinema. Eles sabiam meu nome. Fiz umas pontas tg desqualificados, ha os sucessos instantaneos. Alguem que

nuns filmes de Carnaval, aqueles com Oscarito e Grande voce jamais viu, vindo nao se sabe de onde, se torna
I Ha um velho que se encosta na parede, ali perto da Prapa Otelo. Num deles ate falei. Parecia que a coisa ia engrenar mania nacional. Claro, acaba logo, todos esses sucessos |

do Lido. Agora roenos, mas houve um tempo em que eu mas, um dia, tudo come^ou a acabar. Ate que apareceu nascidos antes da experiencia tem vida curta. Mas sao um
! passava por ali duas ou tres vezes por semana. E14 estava ele, televisao. Muita gente que eu conheci na noite e no cinema mist^rio profundo para mim, tanto um caso como o outro.

!; sempre no mesmo lugar, meio escondido sob o arco de uma foi pra 14. Pedi favor a um e outro, virei figurante em novelas. Sai de baixo do arco da porta e decidi procurar o velho. Eu o '

; porta fechada. Ao dobrar a esquina, vindo da praia, j4 podia Foi 14 que a gente se conheceu. Lembro de voce com encontrei sentado num banco na praia, olhando o mar. Sentei ! !
i ve-lo, abrag.dc a uma Sa»la suja. Estava ali para nada, nao cabdio car. de doido, filbo do bicheiro Tucio. Eu era un, ^ ,ad laInMm olhej I k| „ disse: „Jo .;

pedia, nao falava com ninguem, apenas se entretmha com capanga mudo nessa novela. Depois a gente fez um filme, . . . .
} transito de carros, onibus e pessoas. Muitas vezes nossos Dona Flor, voce tava louro e gordo. Foi 14 no Centro da desista. Com ou sem talento, tetme, nao desista. Ele me ;;
!, olhares se cruzaram e ele abriu um sorriso, o melhor sorriso cidade, fingindo que era um cabare na Bahia, eu fazia olhou, sorriu. A camera vai se afastando ate nos enquadrar, ; i

; que ele sabia abrir na boca onde, solit4rio, se pendurava um papel de transeunte, mudo. Vi o filme e eu nao aparecia, acho os d°'s sentados dc frente para o mar, o sol vermelho se ,
unico dente. De inicio, nao me despertou nenhuma curiosida- que cortaram essa parte. De 14 para ca me dccepcionei, pondo no horizonte e, escrito a mao, no ceu, the end.

~ I
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ABIES* 21/3a20/4 TOUSO* 21/4a20/5 OfiMEOS* 21/5a20/6 CANCER* 21/6a20/7 ———1 Hoje, arletlno, vocfi |/T* Hoje, taurino, bons "fcl Dia que exlge empe- Maior aterxjSo aos la- | ~ * * 4 • • I T " • ii poderA agir de forma acontecimentos ten- Will I q* "ho em re I agio aos J/jt tos de seu direto inte- \j%3f 
"V ,

um pouco Impaclente, derfto a mudar sua YkJ seus neg6clo« e o tr«- |yfvi^V/v^Ss«^l resse deve ser o pon- ts&!s^KE8MS&s3 H«e. com isso, alterar negatlvamente as disposl- disposigflo de ftnimo em relapio & rotina mais to com amigoa. Procure moderar conceitos to bdsico de um dia irregular quanto aos seus ;i gfles deste dia. Reaja a isso e faga por onde imediata. Quadro de excelente disposigdo sobre atos da outras pessoas. Bom quadro principios de vida. Pessoa muito Intima terA ,• criar a seu redor uma aura de maior otimismo para o amor, com possibilidade de novas aletivo, com deataque para a aproxlmagdo de papel signilicativo para as prbximas horas. 73- — — — — ;
; eautoconfianpa. atrapflesealgumasboasmudangas. pesaoadoaexoopoato. EmogOesfortes.

: LEAO • 21/7 a 20/8 VIROEMe 21/8 a 20/9 I JURA* 21/9 a 20/10 —CORWAO • 21/10 a 20/11   __ |PL •! Vocd, leonino, conta, A Lua vibra em seu /, lntlu*ncias que o b«- P» Quadro benifico du- L«'V /K T1
. hoje, com excelente ** \ signo e o dia poderi neficlamem relagAo A l/f '^1 rante toda esta ter- RTV —J\ =- — y —— —1' quadro flnanceiro. \Z/Sj,.Ihe trazer vantagens, rotina e aos assuntos p iilr% \\ ga-teira, quando al- I

, Seu estado de Animo se revelarA voltado para especialmente se vocd buscar malor aproxl- pessoais de carAter material. Fatos e promes- guns problemas de dinheiro poderAo ser y — —4m jy IP — mm —1
; seu priprio Interior e isso Ihe servirA de magAo de pessoas amigas, mais experientes. aas impreviatas poderAo se materializar. Sflo resolvidos. Em lamliia hA um clima tenso que
J objetivo. Presenga signiflcatlva de pessoa que Sorte em jogos e loteria. Amor em fase fortes as indicagfies de mudangas em seu poderA se agravar com observag6es mais cri- 5? fat —

despertarA seu interesse. muito positiva com bons momentos. rltmo de vida e no amor. ticas. Aja com cuidado. |
j  33 IB37
: SAOITARIO* 21/11 a 20/12 CAPRICORNIO • 21/12 a 20/1 AQUARIO • 21/1 a 20/2 PEIXES* 21/2 a 20/3
1 Ag6es que devem ser —\wT\l SAo positives, caprl- I O dia realga pontos fTEZSt Posicionamento que MfTViMUvq 1—rrroldadas em auto-  cornlano, as infiuftn- •«—^s=aJ positivos de vida fl- /"*| "* ^—-V^ hoje o favorece na HOOBOWWI—1 — isoiamonto imposio a ponado-

confianga e disposi- \[ Ixsk. cias que fazem sentir- nanceira, onde po- conclusAo de contra- ,es 0X1 sup0??6P?!£!,<?,^ "I0 doen<;a® cont®9'o«as-
/gflo. NAo se delxe abater e faga prevalecer se no correr desta terga-leira, especialmente dem ocorrer alguns bons acontecimentos. No- tos e negociagdes ainda pendentes e Ihe darA ^um*d«termin«do temoo^do^M^tArwlanadl^olIha; seus Interesses materials. Afetivamente vocS em relagAo aos seus interesses de neg6- vidades de grato significado. Procure ser beneficios e vantagens em relagAo a atl- primitive da igro|a 10 — quo lem caracierisiicas donAo viverA um momento muito positivo. A cios. Afetivamente 0 quadro 6 regular. CarAn- mais equilibrado em relagAo ao trato com as vidades religiosas e de cunho social. Procure cidade: 11 — ospapo docorrento de uma data quni-' Lua em seu signo molda um bom quadro. cia para seus sentimentos. pessoas mais Intimas. ser mais dado ao carinho. quer de um m6s ato a mosma data do mSs soguiive.
•j 12 — relativo a um hAbitat particular; tipo ecoi6flico.'i 13 — nomo antigo da nota d6. 14 — pequona. acanh.i-
•, ^mm—mmmm—mmmmm—m da; ^ — individuo de uma tritxj indigona tupr-guar&ni

A IT i II11 T \] IT II que habita as proximldades do rio Ivai (SC) e que a si
11 IJ r\ If II I 11 fl if mosmos dAo o nome de xetfl; 16 — regiAo inundadapor Aguas estagnadas, terras baixas e alngad«;as; 18

¦ ... — simbolo do eiemento motAhco de numuro atOiQico
Ji 49 e peso atfimico 11').82. branco. macio, maloAwl e
.GATAO DE 1VIEIA-IDADE MIGUEL PAIVA AS COBRAS VERiSSIMO tacilmente luslvol; 20 — outra coisa, outra pessoa. 21

My,-. • '- ~ n 0 ' 2 o , •/ "v • r ^ 31 — lelxe do librtlas cltoplAsmicas que lixam e oriontam

/rifHh f- W0M€M 9A(2A H0M6M... ( All (UinA ) I . J. - . »'( 0A UiXOte&M I' conjugando-se com a rosea da vara, a la* subiRiu
>'"tkNiiotaLt6cam Jjrw -l T/—~— i \ j descer no arrocho, e que se liga. tambem. A prema.• riMnnA <M»c£evin 17 jjjSZ \ BJIfcMAtA I \ rt&k &O / ^ 22 — portencente ao povo olou A terra onde nattn-

^rrj jmm (fy. \ ewi/ ^ ? mos oThabitamos wFz, - mulo dos oliclals stte-'i U^L^CVONftMcVJTOSi^ 5 ——Ivn ^^^7 OQ OU \ rioros e altos lurvcionArios otomarios, titulo do gcu^'r-
pgjofeLgAAA^,t.Bzi wA jrJL^ Yi Ji w <7/ n nadores de provincias e soberanos vassaioOo

l( - m(l(. s I JL \ \ ( n n \\J[ sultAo. 26 — obtenho, consigo. alcawjo. 27 — dosran-
y/  so rehgioso quo, conforms a legislacAo mosaica.He-

1' £^3 JlT) — Qfih — , vem os judeus observar no sAbado. consagradB a' ~ / W^\_J 2^*1, II 1 Deus. conciliAbulo de bruxos e bruxas que. seguailo
!' f A Ul/ superstiqAo medieval, se reunia no sAbado, A <T®a-
jj ' • \ y I fl T / A r noite. sob a presidftneia do Diabo. 29 — as motados
!) HSWf* ,1 \\ I m \ L-A \ NlQUELNAPSEA FERNANDO GONZALES interiores das partes do narlz: 31—personagen£flo

r—I —» bumba-meu-boi. que faz o casamento de MatuUJ o
: O MENINO MALUQP1NHO ZIRAIDO I (Y/ ^ I ^ Catirina o a contissAo do Morto-carrogando-o-vivd*J3

/ —\Q NOfSO CO jMrlttliQtlfAWPf NOiiA TORMWf V ^ \j" I 
dunas da areia mOveis que lormam uma cadeia coilti-

! 

^ 
J carena; subclasse das aves que compreendem asii|Ue¦' ' jgsUi II, * ¦ ' f"~ v ' I' 0 esigfno sem quilha. 5 — que tratam de vintos.'.I __ .<~,jAni cc n/i crui ii comerciam com vinhos 6 — planta da familiars

lOMAGODEID PARKER E HART PEANUTS CHARLES Ki .jCHU. Cactaceas; planta cactacea. utilizada na criacA^a'i 8¦ — . — / - [F7rp===r ,— -v. JZ*t4r- coctionilha. 7 — unidade de quantidade de eletriquja-
de (r>o sistema etectromagn6tico). simbolo da em^Wa-

> . «5®SFaLA BLA f^Sr^X este BAUCAO /t^particifan-N r^. _ /.^AO SEMPRE qAo. substAncia gasosa produzida por uma tranfRr-
^ f M i' , I rKB»TE>) /" I DESM1QBQMP SE I no dp nnA \ / NA MINHA FREN' ; macao radioativa. 8 — perturbapAo mental que 5fco' ! RIA RIA | W \AL"TEZKJ gu eofirii i I TORNElOi O jfTC ff&S I T1 NA FILA PtW compromete as hinc6es essencwo da personalM«Je
k- rtLft BLA / ~«fl MttlTlMnnV \ PMnfO O J \ ) 

' *>— -Vt'A COMPRAR Vy%l e em que o individuo mantfem penosa conscl6nci«He
' ^ V? A J <?> I SZr •lO|:d ^\PUBLlCO ^ \— / XV; (W ^i\ fAfrtHRDO- seu estado, designaeSo dada a qualquer doenca $fr-\ y' 

^^ jp ^ vosa. em especial ^qaelas ern que nSo se enccgra

; V" c~  cosmico Que oercorre o »soaco. como as esti«as
nr^ -i I 

u mnt&z mm 
cadentes e os aerOlitos (pi). 15 — amanhada. culfcra-

,1 —— —1 e: »im witi i-rin, -< rtnaTiS da (a terra), condimentada. temperada la comida^.17
1 - CEBOLINHA MAURICIO DE SOUSA — dtvindade egipcia. representada com cabe?a^1a
i GARFIELD JIM DAVIS r——  carneiro. o Sol no momento de descer As regjjjes

:< 3A' coioooei AS SOLAS, \ ==r^,r!!sgiSrS7^tf3=,f nit OUT* WA- fY> internals do hemisterio inferior, depois deter ,lun*na-
rAKKioimne iiXa5< I A P ^flC*-OUT NA- ovi< £2 Jc\ do a Terra; 19 — na tenomenogia. aspecto suDi^/o' —t j TAUN0 90 bairrq/ 0"K^ (, da vivGncia. constituido por todos os atos que en®m

' 
yj 

ESPERO 6oo S^\r- a apreender o ob|eto o pensamento a percep<;ABi a

^sobretudo 
de^rochas de^ natureza granitica ricasj^m

' " "  <=£ "y^* -"jj' 5 
dos t§s aspectos da alma (entre os antigos egipicios).

ilLlfc- II V_i  . rr^CST- .»»  prtr>cip»o da energia humana durante a vida 30 — no'• a voltarete, parceiro que joga somente as cartas que
teve e nAo com or a nenhuma 32 — rei do pais dos

FRANK E ERNEST THAVES BELINDA DEAN YOUNG E STAN DRAKE bem-aventurados. representa o Sol. Senbor da Lu*.—————————————————————————————.____  | . —-—  r; ¦; divindade suprema primig^ma e soberano do Ceu
______ tffiCOrlTRO^ ffZOcURP Mo ciru aoi/i sSCotobor^io <u> Mfeuo paixAo da costa -r ==£>. ana NO FICHAR O tIaVeSTE me- Jes^a' , cise <a ao /, ESt/T cmslo TENENTt COSTA — C»choe4ro am ttap«rtmim.

I /.—====—~T rtTc _ I ^ TFMnC. Al MOCANCO.' 60:n- j OFTAU^O-U ESCSiTO-r- 0«-ACXEN" T 
A 7% sotupdes DO numero amtctior
y N, nrflc =• IfSUr '' ¦£?} HORIZONTAIS — s»nestes«a acanoada lot>ectomta

@@036 4.. .A - /©O : HOMpM CATA- \ ^WJ fW 
' 

Tj .^TV I 1 I) I ,na 13 bar coaea P®ia l,a l,e aa- v0 ®e|a ogro
F~f—> n\r~l L. ¦ ¦¦ LOnAOO CO- <&$}• fcjW/ JRvX negar r^.ra am. aam azarAo

| J» I—» «—/ / J-F. . . -"+5 , t / ) jft, \A gj\'J S1(l\ VEimCAIS — salicivora iconologia nabada ene

\^\ Jj/ j° 
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JORNAL DO BRASI1

abandonei a carreira. Por um tempo pensei em voltar para o
Norte, mas não tenho mais ninguém lá. Nenhum parente
vivo. Fazer o quê? É difícil a vida de artista neste Brasil.

Ele parou de falar e esperou que eu dissesse qualquer
coisa. Eu disse é, é difícil. E fiquei parado, olhando a cara
dele, nada mais me ocorrendo. Nem mesmo ir embora. Ele
quebrou o constrangimento quando decidiu que tinha toma-
do demais o meu tempo e, se desculpando, me deixou. Eu o vi
dobrar a esquina. Depois, sem sentir, estava, como ele antes,
sob o arco da porta olhando o tempo passar. O monólogo do
cara me deixou mal. De imediato me senti responsável pelo
insucesso dele. Depois me imaginei sendo ele, afinal viemos
do mesmo Norte. Logo percebi a tolice, mas ficou uma
pergunta, incômoda, girando na minha cabeça. Como é que
se alcança o sucesso? Conheci e conheço centenas de atores e
atrizes extraordinários, grandes talentos, pessoas maravilho-
sas e que não fazem o menor sucesso. Despontaram para o
anonimato desde que entraram na profissão. Batalham, fa-
zem cursos, testes, deixam o currículo com foto em todas as
TVs e agências de publicidade e nada. Não lhes acontece
absolutamente nada. Ou melhor, são premiados diariamente'
com o silêncio do esquecimento. Na outra ponta, inteiramen-
te desqualificados, há os sucessos instantâneos. Alguém que
você jamais viu, vindo não se sabe de onde, se torna
mania nacional. Claro, acaba logo, todos esses sucessos
nascidos antes da experiência têm vida curta. Mas são um
mistério profundo para mim, tanto um caso como o outro.
Sai de baixo do arco da porta e decidi procurar o velho. Eu o
encontrei sentado num banco na praia, olhando o mar. Sentei
ao seu lado, também olhei o mar. Assim, a seco, eu disse: não
desista. Com ou sem talento, teime, não desista. Ele me
olhou, sorriu. A câmera vai se afastando até nos enquadrar,
os dois sentados de frente para o mar, o sol vermelho se

pondo no horizonte e, escrito a mão, no céu, lhe end.

de, há tanta gente parada nas ruas. Talvez morasse ali do
lado, descia à calçada para se distrair ou era um maluco a
mais. Um dia ele me chamou pelo nome, perguntou as horas.
Disse e ele, meio sem jeito, reclamou que eu não me lembrava
dele. E eu não lembrava mesmo. Essa é uma situação que
sempre me deixa complicado. Quando digo que sim, há
sempre alguém que pergunta: como é o meu nome? Quando
digo que não, a pessoa, ofendida, me atira na cara que
eu fiquei besta. Minha saida foi ficar em silêncio e esperar.

Também sou lá de cima, desci pro Rio de Janeiro em
cinqüenta e quatro, cheguei no dia em que Getúlio Vargas se
matou, ele falou como se retomássemos uma conversa inter-
rompida. Queria ser artista, continuou. Quando contei ao
meu pai, no dia em que vim embora, que era isso que eu
queria, ele me olhou de alto a baixo e só disse adeus. Minha
mãe me deu dinheiro e me mandou comprar um terno, sem
temo e gravata ninguém era nada no Sul, ela tinha certeza
disso. Vim por terra, que eu tinha medo de avião. Também
não tinha dinheiro. Fiquei hospedado num hotel na Lapa,
aquilo lá era muito diferente do que é hoje, o lugar era
um mundo. Enquanto minha chance não vinha, nunca veio,
trabalhei de garçom. Conheci tudo quanto era artista, do
rádio e do cinema. Eles sabiam meu nome. Fiz umas pontas
nuns filmes de Carnaval, aqueles com Oscarito e Grande
Otelo. Num deles até falei. Parecia que a coisa ia engrenar
mas, um dia, tudo começou a acabar. Até que apareceu a
televisão. Muita gente que eu conheci na noite e no cinema
foi pra lá. Pedi favor a um e outro, virei figurante em novelas.
Foi lá que a gente se conheceu. Lembro de você com o
cabelão, cara de doido, filho do bicheiro Tucão. Eu era um
capanga mudo nessa novela. Depois a gente fez um filme,
Dona Flor, você tava louro e gordo. Foi lá no Centro da
cidade, fingindo que era um cabaré na Bahia, eu fazia
papel de transeunte, mudo. Vi o filme e eu não aparecia, acho
que cortaram essa parte. De lá para cá me decepcionei,

Há um velho que se encosta na parede, ali perto da Praça
do Lido. Agora menos, mas houve um tempo em que eu
passava por ali duas ou três vezes por semana. E lá estava ele,
sempre no mesmo lugar, meio escondido sob o arco de uma
porta fechada. Ao dobrar a esquina, vindo da praia, já podia
vê-lo, abraçado a uma sacola suja. Estava ali para nada, não

pedia, não falava com ninguém, apenas se entretinha com o
trânsito de carros, ônibus e pessoas. Muitas vezes nossos
olhares se cruzaram e ele abriu um sorriso, o melhor sorriso
que ele sabia abrir na boca onde, solitário, se pendurava um
único dente. De início, não me despertou nenhuma curiosida-

CÂNCER • 21/6 a 20/7 
Maior atenção aos fa- I
tos de seu direto inte-
resse deve ser o pon- Ifei m i ijn
to básico de um dia irregular quanto aos seus
princípios de vida. Pessoa muito Intima terá
papel significativo para as próximas horas.
Emoções fortes.

i Aries* 21/3a20/4
;¦ Hoje, arletino, você

i poderá agir de forma ^
um pouco Impaciente, bSi 

!l «e. com iaao, alterar negativamente as disposl-
1 çôes deste dia. Reaja a isso e faça por onde
• criar a seu redor uma aura de maior otimismo
; e autoconfiança.

GÊMEOS • 21/5 a 20/6
Dia que exige empe-
nho em relaçAo aos J/jf
seus negócio# e o tra- \A
to com amigo*. Procure moderar conceitos
sobre atos de outras pessoas. Bom quadro
atatlvo, com destaque para a aproximação de
pessoa do sexo oposto.

TOURO • 21/4 a 20/5 ,
Hoje, taurino, bons I^SKÍ1**"""""5&Í
acontecimentos ten- ujul I
derâo a mudar sua lU L
disposição de ânimo em relação á rotina mais
imediata. Quadro de excelente disposição
para o amor, com possibilidade de novas
atrações e algumas boas mudanças.

ESCORPIÃO • 21/10 a 20/11
Quadro benéfico du- Li'i iK 

~T1
rante toda esta ter- rÇf* —J\
ça-feira, quando al- KSP. „ n \
guns problemas de dlnnelro poderão ser
resolvidos. Em família há um clima tenso que
poderá se agravar com observações mais cri-
ticas. Aja com cuidado.

LEÃO • 21/7 a 20/8 
Vocô, leonino, conta, Ay^V» ^
hoje, com excelente ^ \~p5- \ íquadro financeiro. ..^3
Seu estado de ânimo se revelará voltado para
seu próprio interior e isso lhe servirá de
objetivo. Presença significativa de pessoa que
despertará seu interesse.

LIBRA* 21/8a20/10
Influências que o bja- l^^rtTsllneficlam em relação à L7 / jllf 

* '
rotina e aos assuntos li
pessoais de caráter material. Fatos e promes-
sas imprevistas poderão se materializar. São
fortes as indicações de mudanças em seu
ritmo de vida e no amor.

VIRGEM • 21/8 a 20/9
A Lua vibra em seu /,
signo e o dia poderá j
lhe trazer vantagens,
especialmente se vocô buscar maior aproxi-
mação de pessoas amigas, mais experientes.
Sorte em jogos e loteria. Amor em fase
muito positiva com bons momentos.

: SAGITÁRIO* 21/11 a20/12
i Ações que devem ser IjTs—moldadas em auto- OC

confiança e disposi- \[ lxSk./ção. Não se deixe abater e faça prevalecer
; seus interesses materiais. Afetivamente vocô

;i não viverá um momento muito positivo. A
1 Lua em seu signo molda um bom quadro.!i

AQUÁRIO • 21/1 a 20/2
O dia realça pontos r^^-1
positivos de vida fi- í*j *
nanceira, onde po- l E5*--——
dem ocorrer alguns bons acontecimentos. No-
vidades de grato significado. Procure ser
mais equilibrado em relação ao trato com as
pessoas mais intimas.

CAPRICÓRNIO • 21/12 a 20/1
São positivas, caprl- I /^^T==0 Icornlano, as Influén- J
cias que fazem sentir- j|_se no correr desta terça-feira, especialmente
em relação aos seus interesses de negó-
cios. Afetivamente o quadro é regular. Carôn-
cia para seus sentimentos.

PEIXES • 21/2 a 20/3
Posicionamento que K*
hoje o favorece na
conclusão de contra- J
tos e negociações ainda pendentes e lhe dará
benefícios e vantagens em relação a ati-
vidades religiosas e de cunho social. Procure
ser mais dado ao carinho.

HOMZOMTAM— 1 — Isolamento Imposto a portado-tos ou supostos portadores de doenças contagiosas,
nas concessões de indulgência, remissão equIvalSAte
a um determinado tempo de penitência na dlscipllha
primitiva da igreja: 10 — quo lem características «Jo
cidade: 11 — espaço decorrente de umn data qmil-
quer de um mês até a mesma data do môs soguiiye.
12 — relativo a um hAbitat particular; tipo ecológico.
13 — nome antigo da nota dô. 14 — pequena, acunfia-
da; 15 — indivíduo de uma tribo indígena tupi-guar&ni
que habita as proximidados do rio Ival (SC) e que a si
mesmos dAo o nome de xota. 16 — região inundada
por águas estagnadas; terras baixas e alngadiças; H)símbolo do elemento motálico de numero alôipico
49 e peso atômico 114.82. branco, macio, maloâvel e
facilmente luslvel; 20 — outra coisa, outra pessoa^21lelxe do librilas cltoplàsmicas que lixam e orientam
os deslocamentos dos cromossomos, visível, na côlu-
Ia no curso da mitose; paraluso do madeira UBe.
conjugando-se com a rosca da vara. a Ia; subiW)u
descer no arrocho, e que se liga. também, â presta.
22 — pertencente ao povo e/ou a terra onde n.mo-
mos ou habitamos (pi.); 25 — titulo dos oliciais sugo-
rioros e altos funcionários otomanos. titulo de gcufir-nadores de províncias e soberanos vassaloOo
sultão. 26 — oblenho, consigo, alcanço. 27 — desCân-
so religioso quo. conforme a legislação mosaica,"Ue-
vem os judeus observar no sábado. consagradS a
Deus. conciliábulo de bruxos e bruxas que. segutfo
superstição medieval, se reunia no sábado. A injjjii-
noite, sob a presidência do Diabo. 29 — as metades
inferiores das partes do nariz: 31 — porsonageiTjjio
bumba-meu-boi. que faz o casamento de Matuüí e
Catirlna o a confissão do Morto-carregando-o-vivd^33espécie de sela do animal de varal, sobro o flSal
passa o mangole. 34 — nome que se dá na Suécijftàs
dunas da areia móveis que formam uma cadeia costi-
nua. «
VERTICAIS — 1 — embalagens alumlnizadas oflPbe
isopor, para conservar quentes os alimentos, enuge-
ral para viagens; 2 — embarcação portuguesa do f*cXVII. de dois ou três mastros, de velas redonda^u
latinas, com um grande porão para transportf^le
carga, e que passou, com o tempo, a chamar-se
charrua. 3 — declara bom ou verdadeiro. apresWta
como bom. 4 — aves com esterno desprovidd^le
carena. subclasse das aves que compreendem as<SUe
tém o esterno sem quilha. 5 — que tratam de vinlws,
comerciam com vinhos 6 — planta da família j*»scactaceas; planta cactacea. utilizada na criaçãq^ja
cochonilha: 7 — unidade de quantidade de eletriada-
de (no sistema electromagnético). símbolo da emjfla-
çâo. substância gasosa produzida por uma tranffbr-
mação radioativa. 8 — perturbação mental queífco
compromete as funções essenciais da personalidBüe
e em que o indivíduo mantém penosa consciêncicle
seu estado, designação dada a qualquer doença §pr-
vosa. em especial àquelas em que náo se encontra
qualquer lesão orgânica, e que se caracteriza oor
dificuldades de ajustamento social, embora mantjüas
as capacidades de inteligência. 9 — pequenos corpos
celestes que gravitam em torno do Sol. pequeno cêtpo
cósmico, que percorre o espaço, como as estrstas
cadentes e os aerólitos (pt ): 15 — amanhada. cuH»a-
da (a terra), condimentada, temperada Ia comida^.17divindade egípcia, representada com cabeç^Ja
carneiro, o Sol no momento de descer às regjges
internais do hemisfério inferior, depois de ter ilumina-
do a Terra; 19 — na fenomenogia, aspecto subjéfl^/o
da vivência, constituído por todos os atos que terX®m
a apreender o objeto o pensamento a percepçâsi a
imaginação, etc . 23 — camada superior da crffta
terrestre, de 50 a 100 km de espessura, forrr^ja
sobretudo de rochas de natureza granitica ricas^m
silício e alumínio. 24 — capim da família das grífhi-r>eas. muito conhecida por servir para cobrir cho^s
de folhas duras, e cujo itzoma tem uma ponta péPu-rante; cesto ou balaio para diversos usos 28 — um
dos tês aspectos da alma (entre os antigos eqipicies).
principio da energia humana durante a vida 30 — no
voltarete. parceiro que joga somente as cartas queteve e não compra nenhuma. 32 — rei do pais dos
bem-aventurados, representa o Sol. Senhor da Luz.
divindade suprema primigêma e soberano do Céu
Colaboração de HÉLIO PAIXÃO DA COSTA —
TENENTE COSTA — Cacboeiro d* ttaperimim.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — sinestesia acanoada loOectocrva
ma. ia bar. codea paia ila ite. ad. vo. tseia. ogro
negar rieira am. aam azarão
VERTICAIS — salicivora iconologia nabada ene
sociais tata eoo samba aparado' laia pele tenaz.
to< agar r a
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Al M CKMMJUNIM! você QUER
QUE A sua MAe sejA A CUSPA~\tw NOÍSA TURMINHA ?
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Rio, meu amor Natureba 1 \ I i oisu^^foLI ser a

de ver onlem, com scus pro- 
d^stima ^^alems^'stefan I H I Zom>, ao laclode Antonio Banderas.

monte do Maracana azul de Krause.^mudou radicalmente B B B tiana tem reuniao marcada em Los / 
y(

Como sao poucos os opera- Acorda diariamente &s seis B K g^wk Bi B K m mWk diretor de A balada do pistoieiro — e \
rios irabalhando, ainda vai le- horas da manha — antes nao M Bt V B M M ^B^ Quentin Tarantino. /^VBOH^Br

t var umas duas scmanas para a arriscava abrir os olhos antes 4ft *Nkt Mk l| ®taSHI 4k dMfc A produ^ao do filme e de Spiel-
praia voltar ao que era, mas do meio-dia —, vai & praia,
quem suportou aquele horror parou de fumar e so come

! durante tres meses suporta alimentos altamente nutriti- Ate^nd^cgmpben
— e que remedio? HjHjHHHHHHHHHHBHHBHB Inflamados

Para se entender melhor q clima esquentou —
coloca-lo interessa- — na secreta

dos na constru^ao do um do Senado se- i
vide o Conute Olim- —

o ritmo deputado petista Milton —
lcsma, mas tudo bem. Temer vai pedir hoje'fk Justi- '.\e o senador Pedro Simon

Quando estiverem defini- ^a Federal a suspensao total manteve-se firme defendendo
dos os candidates a prefeito do funcionamento do Procr -: com unhas e dentes o ex-pre-
do Rio, saberemos que pla- — 0 pr0grama criado pelo sidente.
nos tem para a praia, do Le- governo para socorrer os % ..a|3S^ hQuem estava presente ga¬me ao Recre^j—afinal, forarn bancos em dificuldades. rante que as pa redes trcme-

nos ultimos anos enj nome^ aii^aTmli'sboa.00"1

F u m a Milton autor do projeto deira retoma na pr6xima se-
ff que os cario- que pede, desde setembro do m ^^B mana as filmagens de Tira-

cas adoram passado, abertura f :M denies, em Parati, depois
fazer e uma CPI para investigar ^ jjp gravar 80 por cento das cenas

%/gg^ggg0^U — e bem. bancario. ml \^B em Ouro Preto.
Seriio as sequcn-

OBB.BHHB *BH (Hi das ambientadas no Rio dc
' i Monique Gardemberg, a vitoriosa diretor a de Janeiro do seculo 18, cntre
' I If i JQ A />f r A Durante a chuva de sexta-feira, o Jenipapo, e sua atri: preferida, a linda Julia Lemmertz elas a trawjao de Joaquim Sil-

j IVlAltJ AilUA teto das salas das vereadoras Jure- vcrio dos Reis, denunciando
! ma Batista (PT-RJ)e Leila Maywald (PSDB-RJ) desabou. os inconfidentes ao governo.

Um monte de papeis virou na-da, e os aparelhos de fax i A Pousada Porto Parati
j estao no corredor — tudo indica que inutilizados. X? CALCADAO 

~ " 
esta sendo preparada para re- —ceber GI6ria Pires, Eduardo

* £ bom esclareccr: Chi- Galcria dc Artes do Mu- S3o eles, claro. c o sccretSrio de Habita- ^alya°' Hum/^f.rto1. M?,rtin?'
co Buarquc sc apresenta scu da Rcpublica. * Ja foi sortcada a ven- ijfo, Sfcrgio MagalhScs, Giulia Gam, Claudio Caval-

r m A||a|i| T«««*af /\no i ra1 dia 11, no Tcatro Dulci- ? A Associa^5o Brasilei- ccdora da promocao da scrSo sabaiinudos ama- canti c Hmiliano Queiro/.
fjvDf4 irreiOCdVei na. mas s6 como padri- ra da Industrie Hotcleira Amsterdam Sauer em nha na Cdmara dc Ve- M

IT O caucho Cristiano Arozi A Orauestra Sinfonica nho dc tres novos musi- cmpossa hojc seu novo dezembro: a sortuda esiA readorcs sobrc as medi- To prfl
desbancou os favoritos e ven- Rr^il^ deu um show cos e para dar uma canja presidente, Nagad Zak- arrumando as malas e das emergencm.s toma- JdCIcl .„

J 
desbancou os tavontos e ven Brusileira deu um show na — 0 que ja vale a pena. hour, no Hotel Nacional CSColhendo o acompa- das para as chuvas que Na corrida de F6rmula .,

? ceu a 4 Copa Brasil Skol de apresentagfio de Jose Carre- a coluna, que adora de Brasilia. Muito bem, nhantc para um cruzeiro arrasaram a cidadc. Indy ontem, em Miami, Fer-*' Canoagem, realizada no final ras; os musicos, empolgadis- chico e seas olhos, 4s parabens. de scte dias com tudo * No almo«o dos tuca- nando Collor estava num ca- "
j, de semana em Visconde de simos — varios jovens e bo- vczcs sc empolga demais. * A partir de amanha c pag0 — 0t»a — nas Uhas nos no s^bado com marote no sctor amarelo em 

'
?! Ma";' . , nitos—, emocionaram o pu- * Gil desmcnte que G™8^; LHUardo°M^swrcnhas cima das arquibancadas —
•I, Mas quem deu um show blico com sua performance comprou um apartamen- iyh30 oCCBBpromove * A Casa de Rui Barbo- cobrou do presidente pertencente a emprcsArios lo- •"
.I foi O campeSo mundial, 0 no Intermezzo, de La boda de to cm Nova lorque. Mas X7S ZL sa inaugura quinta-feira. que se acabe com o pc- aiis -, do outro lado dos
j'h alemao Markus Gickler; de- Lm/5 Alonso, de Gimenez. que merccia, a , is mc- com apresenta?5o dos as I8h, a Livraria Divul- riodo dc conversas c que boxes, onde a imprensa nSo

poisdequebraroremonuma . node a«is instrumentistas Wagner Pesquisa, com scjam feitos, urgente- tinha accsso.*r pedra, terminou a prova re- . 
" ™ ao viu poae assis ? Jefferson Svoboda Tiso, Paulo Moura, show dc chonnho com o mentc, investimcntos fc- Ficou bem no fundo onde —

mando com o auxilio das t,r a todo concerto via Inter- inaugura sua exposigao Marco Percira e Francis Grupo dos Oitis. dcrais na seguran^a pu- L*"™ n°

maos e emplacou um tercciro net no enderego: http:// Metdforas da liberdade, Himc, acompanhados de * A secrctaria municipal blica do Rio. Urgente- , /Ji
J; |ugar wwn.carreras.ignet.com.br. sexta-feira, i\s 19h, na um coral. As pcrolas? de Obras, Angela Fonti, mentc mcsmo, FHC. Dinocuio. —
•l. Danuxa Ledo e Claudia Montenegro '
fc. CH- !• .
-Kr

I ^ Conhe^a o Brasil com saude. I INFORMACOES DE TODOS OS SMS E CUNICAS^
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mmmmm na semana santa nao roue em fila de eskia.
- aeT.a«TBa/»VT.»s»» K^^AO|KBUUHM|B|||l JOAO CURVO - MARIA BONITA - KU8 GRAMADO
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informacAo relevante  
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VJ/ M: (ttl) S33-49M. 0111 ^
Fto (021) >33-S3>1. | Tudo pra voce gostar da gente.
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Almoce na Franga e 
jante 

na Escandinavia. Ou vice-versa.

Basta pegar a escada rolante. O Rio Design Center tem dois restaurantes que sdo uma verdadeira viagenu o ALLONS ENFANTS, no subsolo, especializado em cozinba francesa, sob o comando do chef (
Philippe Bridel; e o KOSKENKORVA, um autentico escandinavo, com pratos frios, localizado no terceiro piso. Agora voce jd sabe: o Design tem sabor. Venba fazer suafestinba de Babette particular.

Búlio* . 11/03 o 17/03 - 29/03 o 07/04
Foi do Iguaçu "Full time"
Arraial D'Ajuda • Oalat Especiais

INFORME ECONOIV1ICO

JORNAL DO BRASILTERÇA-FEIRA. 5 DE MARÇO DE 1996

Agora vai
Cristiana de Oliveira pode ser a

estrela principal do remake do filme O
Zorro, ao lado de Antonio Banderas.

No próximo fim de semana Cris-
dana tem reunião marcada em Los
Angeles com Robert Rodriguez —
diretor de A balada do pistoleiro — e
Quentin Tarantino.

A produção do filme é de Spiel-
berg.

Natureba
O que não faz o amor;

Márcia Pinheiro, apaixona-
díssima pelo alemão Stefan
Krause, mudou radicalmente
a sua vida.

Acorda diariamente às seis
horas da manhã — antes não
arriscava abrir os olhos antes
do meio-dia —, vai à praia,
parou de fumar e só come
alimentos altamente nutriti-
vos.

Para se entender melhor
com a nova paixão, está se
matriculando em um curso
de alemão — e viva o amor.

Rio, meu amor
A coluna teve a felicidade

de ver ontem, com seus pró-
prios olhos, o início do des-
monte do Maracanã azul de
Copacabana.

Como são poucos os operá-
rios trabalhando, ainda vai le-
var umas duas semanas para a
praia voltar ao que era, mas
quem suportou aquele horror
durante três meses suporta
mais 10 dias — e que remédio?

Não custa lembrar que, pa-
ra colocá-lo de pé, os interessa-
dos na construção do mons-
trcngo — vide o Comitê Olím-
pico, os promotores dos cam-
pconatos de natação, futebol e
vôlei de praia — foram rápi-
dos; agora o ritmo é o de uma
lesma, mas tudo bem.

Quando estiverem defini-
dos os candidatos a prefeito
do Rio, saberemos que pia-
nos têm para a praia, do Le-
me ao Recreio — afinal, foram
muitos os absurdos cometidos
nos últimos anos em nome do
esporte e da animação da orla,
que virou um ma fuá de quin-

Alexandra Campbell
Inflamados

O clima esquentou — e
muito — na reunião secreta
do Senado que discutiu, se-
mana passada, a indicação
do embaixador Itamar Fran-
co para o posto na OEA.

Antônio Carlos Maga-
Ihães esbravejou — contra —
e o senador Pedro Simon
manteve-se firme defendendo
com unhas e dentes o ex-pre-
sidente.

Quem estava presente ga-
rante que as paredes treme-
ram — e isso com Itamar
ainda em Lisboa.

O deputado petista Milton
Temer vai pedir hoje á Justi-
ça Federal a suspensão total
do funcionamento do Procr
— o programa criado pelo
governo para socorrer os
bancos em dificuldades.

Acha um absurdo que o
Banco Central continue aju-
dando instituições financei-
ras que — a essa altura —
podem já estar falidas.

Milton é autor do projeto
que pede, desde setembro do
ano passado, a abertura de
uma CPI para investigar o
sistema bancário.

uma coisa
que os cario-
cas adoram
fazer é votar
— e bem.

Monique Gardemberg, a vitoriosa diretora de
Jenipapo, e sua atriz preferida, a linda Júlia Lemmert.

É bom esclarecer: Chi-
co Buarque se apresenta
dia 11, no Teatro Dulei-
na. mas só como padri-
nho de três novos músi-
cos e para dar uma canja
— o que já vale a pena.
A coluna, que adora
Chico e seus olhos, ás
vezes se empolga demais.

Gil desmente que
comprou um apartamen-
to cm Nova Iorque. Mas
que merecia, ah, isso me-
recia.

Jeffcrson Svoboda
inaugura sua exposição
Metáforas da liberdade,
sexta-feira, ás 19h, na

São eles, claro.
Já foi sorteada a ven-

cedora da promoção da
Amsterdam Sauer em
dezembro: a sortuda está
arrumando as malas e
escolhendo o acompa-
nhante para um cruzeiro
de sete dias com tudo
pago — oba — nas Ilhas
Gregas.

A Casa de Rui Barbo-
sa inaugura quinta-feira,
às 18h, a Livraria Divul-
gaçio e Pesquisa, com
show de chorínho com o
Grupo dos Oitis.

A secretária municipal
de Obras, Ângela Fonti,

Galeria de Artes do Mu-
seu da República.

A Associação Brasilei-
ra da Indústria Hoteleira
empossa hoje seu novo
presidente, Nagad Zak-
hour, no Hotel Nacional
de Brasília. Muito bem,
parabéns.

A partir de amanhã c
nas próximas terças-fei-
ras de março, às 12h30 e
18h30, o CCBB promove
o show Pérolas e corais:
com apresentação dos
instrumentistas Wagner
Tiso, Paulo Moura,
Marco Pereira e Francis
Himc, acompanhados de
um coral. As pérolas?

Irretocável
A Orquestra Sinfônica

Brasileira deu um show na
apresentação de José Carre-
ras; os músicos, empolgadis-
simos — vários jovens e bo-
nitos —, emocionaram o pú-
blico com sua performance
no Intermezzo, de La boda de
Luís Alonso, de Gimenez.

Quem não viu pode assis-
tir a todo concerto via Intcr-
net no endereço: http://
wwn.carreras.ignet.com.br.

Zebra
O gaúcho Cristiano Arozi

desbancou os favoritos e ven-
ceu a 4" Copa Brasil Skol de
Canoagem, realizada no final
de semana em Visconde de
Mauá.

Mas quem deu um show
foi o campeão mundial, o
alemão Markus Gickler; de-
pois de quebrar o remo numa
pedra, terminou a prova re-
mando com o auxílio das
mãos e emplacou um terceiro
lugar.

Conheça o Brasil com saúde.
Agora você podo viajar polo pai» cuidando da laudo

INFORMAÇOES DE TODOS OS SPAS E CLINICAS'

NA SEMANA SANTA NÃO FIQUE EM FILA DE ESPERA.
JOÃO CURVO - MARIA BONITA - KUR GRAMADO

POSSE 00 CORPO • SAIS0N- VILLA RICA - CLINIQUE
FIT S0LARIUM - SETE VOLTAS - FAZENDINHA E OUTROS.

ftTA Central de Reservas: J
1Ü£L (021) 256-3595-255-3018: y

tnm
Parca Peco Facllmentel

Controle de Caloties. sem exercícios can
utivos e sem passar fome

Maiorea InformaçAee
••7-417$

Perca paao a oa centlmatroal
Programa de Nutrição Celular A base de
Ervas, com controle de Calorias.

Llgua Jàl
887-asra/ 847-oooa

fHRlf

byUgia Azevedo

As decisões da área econômica
e as últimas medidas do governo

MUSICA CIVILIZADA
E INFORMAÇÃO RELEVANTEGold Seal 12 anos

Spcdal Reserve

Tudo pra você gostar da gente.

Almoce na França e 
jante 

na Escandinávia. Ou vice-versa

KOSKENKORVA

1
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Conhe^a o Brasil com saude.
Agora vocA podo viojar polo pal« cuidawdo do taudo.

.Cofflbatcw) stress . AlMdada (Uct* L
e de lazer. Alendlmento medico 24k F
NMCaAMMEHATtn.

till: 266^672/266-2546 nut 266-8394 by Ligia Azevedo
Mpi//VMI hi^My • MM • fc* • / Sflhi / ^
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CINEMA

¦ CotaçftM: • ruim * regular * * booi
* * * ótimo # * * * excelente

¦ O* horários dos filmee e o» endereços dos
cinemas estão no PERTO Di VOCÊ

ESTRÉIA ~~7
— da Ang Lee Com Emmí Thompson. Alan
Rickman. Hugh Grant • Kata Winsiet.
[» Drama. A história das irmás Elinof e Ma-
rianne. que m esforçam para conseguir a
realização amorosa numa sociedade obceca
da pelo (tatus financeiro • social. EUA/1995
Censura: livre.
Circuito: Art Copacabana. Art Fashion Mall
2, Art Barrathopping 3: 14h30, 17h. 19b30,
22h Stf Ipenem* 14h30, 17h, 19h30. 22h
Estaçio Paissandu. Windsor 14h. 16h30.
19h. 21h30 Ari Casashopping 2. A/t Pista 2:
16h; 18h30. 21 h.

fascinado pela figura de um padre ativista
que luta pela reforma agrária e passa a fazer
de tudo para conseguir uma entrevista com
ele Brasil/1995 Censura 12 anos **
Circuito: Rotty 2 I4h10. 16h. 17h50.
19h40. 21 h30. Estaçio Botafogo t 14h30.
16h20.18h10. 20h. 21h60 An Fashion Mall
4 16h2Q. 18h10. 20h. 21h50 An Barras-
hoppmg 5 14h40. 16h30. 18h20. 20h10.
22h Estaçio Icaral: 16h. 17h. 19h. 21 h

UM (ONNO SM UMITIS • Te Me lar — de Gus
vim Sant Com Nicole Kidmsn. Man Dilton e
Joaquin Phoenm
O Suspense. Suzanne Stone é uma garota
do subúrbio que sonha se tomar uma famosa
personalidade da TV. Para isso. ala pado a
oiuda a três adolescentes marginais do bairro.
EUA/1996. Censura: 14 anos.
Circuito: St ar Copacabana. 14h. 16h. IBh,
20h. 22h. Top Cine Catete. Art Madureira 1.
Art Plaia 1: 15h, 17h. 19h. 21 h. An Fashion
Ma/t 3 16h. 18h. 20h. 22h. Pathé 13h. 16h.
17h, 19h. 21 h Paratodos: 15h, 16h50.
18h40. 20h30 Art Tijuca 15h. 17h10.
19h20. 21 h30. An Catashopping 3: 15h30.
17h30. 19h30. 21 h30. An Barrathopping 4
15h40, 17b40, 19h40. 21h40

A ART! OC «m • Pari** haade — de Ang
Lee. Com Sihung Lung. La» Wang, Bo Z.
Wang. Deb Snyder e Haan Lee
D> Comédia Um mestre na arte do taichi-
choan se aposenta a decide deixar Pequim
para morar com o filho casado e com um filho
pequeno, em Nova Iorque Os problemas en-
tre ele e a nora começam a complicar a vida
dafamliia Taiwan/EU A/1992 Censura: livre
irh
Circuito: Estaçào Cinema 1 1 5h30. 17h30.
19h30. 21 h30 Cina Gávea 16h30. 18h20.
20h10. 22h Art Barrathopping 2: 16h.
17h60.19M0. 21h30

0 HOM 00 *00 ¦ Oet ata* — de Barry
SonnenfeW Com John Travoha. Gene Hack-
man, Reoe Russo e Danny OeVito.
> Açáo Chili Palmer. que trabalha paraagiotas em Miami. é enviado a Los Angeles
para cobrar uma divida de jogo da produtor
de cinema, mas acaba se envolvendo na pro-duçAo da filmas da longa-metragem. EUA/
1996. Censura: 14 anos. **
Circuito: Condor Copacabana. Largo do
Machado 1. Lebion t/Som digital DTS am
CD 14h, 16h. IBh, 20h, 22h. Metro Boevit-
te: 13h30. 16h30. 17h30. 19h30. 21h30 Rio
Sul 2. Barra t, América: 16h30. 17h30.
19h30. 21 h30 Star Campo Grendm I 16h30.
17h20. 19h10. 21 h. Icsrai. Ilha Plaga 2. Via
Parqua # 15h. 17h. 19h, 21h. Horta Shop
ping 1. Maduraira Shopping 4: IBhIS.
17h1B, 19h16.21h16.

CONTINUAÇÃO

- de Bigas
Luna Com Penélope Crui. Jordl MoJIa. Anna
Galiena e Stefenla Sandrelli
t> Drama. Garota muito atraente fica grévida
de um novo-rico, porém Conchita, que é uma
máe possessiva, nio quer que teu filho se
caie com ela por ser a filha da prostituta da
vila; e decide tomar sérias medidas. Espanha/
1992 Censura i 8 anos #**
Circuito: Cineciube Lauro Alvim 1 7b4B,
19h30. 21h16.

JfMPAPO — de Momque Gardenberg Com
Honry Czorny. Patnck Bauchau. Marllia Pera,
Julia Lemmerti e Daniel Dantas
t> Drama Michael Coleman. um repórter
umoncano que vive no Rio do Janeiro, fica

• • • • *

¦JU.UIJTM

ABERTURA
R0NAHI0 MIM — Pequena galeria do Centro
CuHuraI Cândido Mandas. Rua da Asaem
bléia. 10/Subsolo (S31 -2000 r. 236) Pintu
ras 2" a 6*. das 11 h às 19h Grátis. Até 21 de
março. Ho/a. às 1Qh30
t> A mostra reúne obras em técnica mista
sobru tela.

AMA LÚCIA MUOUA — Pequena galeria do
Contro Cultural Cândido Mandas. Rua da
Assembléia. 10/Subsolo (531-2000 r 236)
Pinturas 2* a A*, das 11h às 19h Grátis Até
21 de março Hoje, às 18hJ0
!> A mostra reúne obras em técnica mista
sobre tala.

UM AUTO WTRATU — Galeria de arte do
IBEU. Av Copacabana. 690/2° andar. Copa
cabana Fotografiaa. 2* a S*. das 10h As 20h.
Grátis Até 26 da março. Ho/e. is 21 h
P- A mostra reúne trabalhos de 53 fotojorna-
listas negros norte-americanos.

[ — Grande galeria do Contro
Cultural Cândido Mendes. Rua Primeiro de
Março. 101. Centro Pinturas 2* a 6*. das
11 h As 19h. Grátis. Até 26 de março Hoje, às
18h30
r- A mostra reúne trabalhos em pinturas so-bre papei.

ÚLTIMOS DIAS
orno «MUNO • AOUA ¦ VINHO, A P0*TKA 00

LIXO — Museu de Arte Moderna • MAM. Av
Infante Dom Henrique. 86. Aterro do Fia-
mengo (210 2188) Objetos 3" a dom . das
12 às' 18h. R» 2. Até 10 de março

&

SUPo

rviTA

VERÔNICA SABINO
ESTRÉIA ô DE MARÇO

Praça Santos Dumont.108 - Baixo Gávea
TeL: para rmevas: 294-0095

reabaçâo: apoto cultuai

0 CARTUM) 10 MCTA ¦ R psstfws - de Mi
chael Radford. Com Masslmo Troisi. Phiiippe
Noiret a Graiia Cucinotta.
O Drama. A amliade do poeta Pablo Neruda¦ e um simples carteiro responsável pela entre-
ga de suas correspondências durante seu exi
lio numa pequena ilha italiana Censura 12
anos.
Circurto: Copacabana. Rio Ofi Prtct t 14h.
16h, 18h, 20h, 22h. Via Parque 5. Ti/uca 2
16h30. 17H30. 19h30, 21h30 Macturemi
Shopping 1 15lt20. 17h20. 19h20 21h20
Conter 16h. 17h, 19h. 21 h

VIVENOO NO ABANDONO • Living In oMMon -
d« Tom Dicillo Com Stevo Buscemi, Cathon
n«) Kwener e Dermot Mulronuv
C> Comédia As aventuras de um grupo d«
pessoas que se reúne para a produção de um

Ç> A mostra reúne objetos realizados pelo
artista a partir de lixo recolhido nas praias

o Howm oconcHAMVotUmim ukkbi -
Museu de Arte Moderna • MAM. Av. Infante
Dom Henrique. 86. Aterro do Flamengo
(210-2188) Instalações 3* a dom . das 12
ás 18h. R* 2. Até 10 de março
t> A moatra reúne 14 instalações.

MO, ¦UIIMM ¦ nmnvmu — Museu de
Arte Moderna • MAM, Av. Infante Dom Hen-
rique. 85. Aterro do Flamengo (210 2188)
Coletiva 3* a dom . das 12 ás 18h. RS 2 Até
10 de março.
[> A mostra reúne 27 artistas piésticos de
diferentes linguagens, técnicas e gerações

BAIAR MAUMCW BHTM - Fundiçio Pro-
grosso. Rua dos Arcos. 28. Centro (220-5022) Pinturas e esculturas. Diariamente,
das 12h às 18h. Grátis. Até 10 de março
t> A mostra reúne doações de amigos do
artista e pane de sua coleçáo particular

U0A MONTmO ¦ UAUQWTO — Gelaria
SESC/ Tijuça, Rua Beráo da Mesquita. 539
Pinturas 3* a 6*. das 13h ás 21 h Sáb. e
dom., das 10h às 17h Grátis. Até 5 de mar-
ço.

DUMA NATUMUUFAVOMTTOI MUNA 000-
LH0 — Museu Nacional de Belas Artes/Sele
Bernade/le. Av. Rio Branco. 191. Centro
(240 0160). Pinturas. 3» a «•. das 10h ás
18h Sáb e dom . das 14h ás 18h RS 1
(domingo, grátis) Até 10 de março.

mm, mu mí$ amado/tmuki jows -
Museu Internacional de Arte Naif do Brasil.
Rua Cosme Velho. 561. Cosme VeH» (206-
8612). Pinturas naif. 3* a 6". das 10h ás 18h.
Sáb . dom e fartados, das 12h ás 18h. R» 5
(adultos) e RI 2,60 (crianças a estudantes)
Até 10 de março
O A mostra reúne 34 quadros retratando a
alegria de viver dos ciphotas.

CtÉCtO MMflDO — Museu Nacional de Bolas
Artes/Sala Carlos Oswald. Av Rio Branco.
191. Centro (240 0160). Desenhos 3* a 6».
das 10h ás 18h Sáb e dom. das 14h ás 18h
R» 1 (domingo, grátis) Até 10 de março

filme independente EUA/1995 Censura 10
anos
Circuito: Estação Botafogo 3: 15h20. 17h.
1BIVJ0. 20ti20 22h.

OS SlLfalCK» DO MUetO ¦ Lee süancaa du
paiaés — de Moufida Tlatli Com Amei Hedhi
H. Hend Sabn e Najia Ouerghi

Drama Alia, uma jovem cantora, relem
bra o passado quando volta ao palácio onde
nasceu, depois de saber da morte do pai
Participou da Quinzena dos Realizadores, em
Cannes. França/Tunisia/1994 Censura: livre
Circuito: Estaçào Botafogo 2 14h20.
16t>40. 19h. 21 h20.

TOY «T0«y - UM MUN00 DS AWNTUMt - Toy
Story — de John Lasseter Dubladores Tom
Hanks • Tim Allen
t> Comédia de aventura A história de dois
brinquedos rivais EUA/1995 Censura livre
***
Circuito: Cine Gávea: 14h50 (dublado). Ni-
terói Shopping T: 14h10. 16h50, 17h30.
19h10. 20h60 Rio OH-Price 2: 14h50,
16h30, 18h10 (dublado). 19h50. 21h30 (le-
gendado). Barra 4: 15h20, 17h. 18h40.
20h20. 22h (dublado)

BAM. 0 P0NQUINII0 ATWAÜOaO - Bata -
de Chris Nooman. Voz de Christine Cava-
naugh, Míriam Margotyes e Danny Mann.
C' Fábula Um potquinho que mora numa
fazenda nào se conforma com seu destino (a
panela) e tenta sa tornar um cio-pastor Aus-
trália/1998. Censura: iivta. ***
Circuito: Star Campo Grande 2 15h20.
17h Cine Teatro Oina Sfat. 14h. 16h.

TOMA anUANOnU — de Walter Saltes Jú-
nior e Daniala Thoma* Com Fernanda Tor-
res. Alenandre Borges e Laura Cardoso.
[> Drama policiai. Março da 1990. em piano
caos do plano Cotlor. Paco para deisar o pais
se deixa enradar numa misteriosa trama poli-
ciai Em portugal conhece Aiex, o amor e o
medo da morta. Brasil/1995. Censura: 12
anos..
Circuito: Novo Jóia. 16h. 17h. 19h. 21 h.

0 «Alio MANCO • Th» «Mia Meaa - de Jafar
Pahani Com Aida Mohammad Kani, Mohsen
Kalif e Anna Bourkowaka
l> Drama No Irá. onde o Ano Novo é iunto
com o inicio da primavera, menina de sete
anos sonha ganhar um peixinho vermelho
Ela imagina entáo vánas possibilidades para
conseguir o peixe sem ter que roubá-lo Irá/
1995 Censura livre
Circuito: Estaçào Museu da República
14h10

POOOC0NTMP0Q0• Haat — de Michael
Mann Com Al Pacino. Robert De Niro. Vai
Kilmer o Jon Voight
l> Suspenso Na Lo6 Ango4es atuai, a histó-
ria de crime o suspense segue os destinos
entrulaçados de dois homens EUA/1996

TEATRO

ESTREIA
NIWAIPO COTA mnWHTA fWNANOO PU-
|0A — Roteiro, direçào a interpretação de
Nivaldo Costa. Teatro Bibi Ferreira. Rua Vis-
conde de Ouro Preto. 78. Botafogo (226-
4691) 2* a 4*. ás 21h. R» 16. Duraçáo: 60m
Até 27 de março
> Drama A peça aborda a obra do Fernan
do Pessoa

REESTREIA
• X COMÉDIA — Textos da Miguel Magno e

Ricardo de Almeida. Hamilton Vai Pwewa,
Mauro Rasi e Vicente Pereira. Direção de
Miguel Magno e Ricardo de Almeida. Hamil-
ton Vai Pereira. Marcue Alvisi e Mauro Rasi.
Com Miguel Magno. Fernanda Torres, Diogo
Vitela, Débora Bloch e Luiz Fernando Guima-
ráes Canecio. Avenida Venceslau Braz. 215.
Botafogo (296-3044) 3» a 4«. 21h R« 20
(arquibancada). Rt 25 (lateral). R* 30 (cen-
liai), RS 35 (setor B) e R» 40 (setor A)
Duraçáo: 1 h30
O Comédia Cinco esquetes interligados pormúsica ao vrvo

ÚLTIMOS DIAS
¦LAB 00CTAM Ot AMNNAN — De Nelson Ro-
drtgues Adptaçéo a direção de Flávio Henn-
que. Com Angelina Martoni. Carla Pomplüo e
outros. Teatro Glaucio GUI. Praça Cardeal
Arcoverde. s/n°. Copacabana (237-7003).2" a 4'. ás 21 h. R» 10 Duraçáo 1 h Até 6 de
março.
O Comédia Reuni Ao de crônicas escritas
poro a série A vida como ela é

CONTINUAÇÃO
TU MA» N0B A«TR0«, OWTIIAiOO Do
Clòvis Lavy. Direção da Rafael Camargo
Com Manana Leporace a Moysés Aichenbiat
Sala Theroza Aragào do Teatro Casa Grande.
Avonida Afrônio de Meio Franco. 290. Le
bion (239 4046) 3a e 4*. ás 21h30 R» 15.
Duraçáo 1h.
O Comédia musicai Sobre a vida de Orestes
Barbosa

HUMOR

REVISTA

CANECÀO - TERÇAS E QUARTAS 21:00HS

BBDa

INGRESSOS

A VENDA

^^¦LÃJIZ FERNANDO GUIMARÃES
IDA TORRES yfíLHA

ri iim : -¦ mam

ignni

LI

DIREÇÃO
HAMILTON
VAZ PEREIRA

Censura 16 anos **
Circuito: Roxy 1. Let^on 2. Barra 2. São
Lua 2 14h30 1 7h40. 20h50 Odeon Cj"o
Cd. Ilha P/ara 1. Via Parque 2 Niterói 14h
1 7h10. 20h20 Norte Shopping 2. Madurem
Shopping 3. Madureira 2: 14h. 17h. 20h

COMAS PARA PAZBI EM DCMVEK QUANDO VO-
Ct «STÀ MORTO - TMnge Io do In Damer «hen
yeaYe tfead — de Gary Fleder Com Andy
Garcia. Chnstopher Lloyd e William Forsv
the
O Drama E*-assassino de aluguel grava em
vídeo as últimas palavras do moribundo para
os familiares. EUA/1995 Censura: 14 anos
itit
Circuito. Estaçào Museu da Republica
20h30 Art Fashion Mall 1 15h. 17h15.
19h30. 21h45.

0HAMDIHOTVL - UMA COMtOU CMCO OTRI-
IAS - Fowr r o orna — de Allison Anders. Ale
xandre Rockwell. Robert Rodrtguez e Quen
tin Tarantino. Com Madonna. Antomo
Banderas. Bruce Willis e Mansa Tomei
> Comédia Quatro histórias ambientadas
em quanos do decadente Monslgnor Hotel,
ligadas por um mensageiro- EUA/1995. Cen-
sura: 12 anos. **
Circuito: Ro*v 3: 14h, 16h. 18h. 20h. 22h
Rio Sul I 16h50. 17h50, 19h50. 21h50 Via
Parque 6:15h15,17h15. 19h16. 21 h15 Bar-
ra 3: 16h. 18h. 20h. 22h Madureira Shop-
ping 2:16h. 17h, 19h, 21 h

19 • UIMU0QID — Café do Tea-
tro. Shopping da Gávea. Rua Marquês de
Sâo Vicente. 52/2". Gávea (294 7563) 3" e
4*. ás 22h. e 5'. ás 22h30 Couven a Rt 12 e
consumação a RS 8. Até 7 de março
> Com Luiz Salem. Márcia Cabrita e Afoi»io
de Abreu

I — da Sydney Pollack Com
Hemson Ford. Julia Ormond a Greg Kinnear
> Comédia romântica. Após passar dois
anos em Paris. Sabrina. filha de um chofer,
volta è América como uma mulher bonita e
sofisticada a se torna um obstáculo paia um
acordo de um bilháo de dólares. EUA/1995
Censura: Itvfa. itil
Circuito: Largo do Machado 2: 14h30.
10h6O, 1 9h10. 21h30. Art Madureira 2
16h20. 18l>40. 21 h. Bruni Tifuca. Star São
Gonçalo 14h. 16H20. 18h40. 21 h. Niterói
Shopping 2: 16h10. 18h30. 20h50. Rio Sul
4: 14h40. 17h. 1 9h20.. 21 h40. Barra 5
16h30. 18h50. 21h10

OWUÇAO XANGAI - Shanghai tria* - de
Zhang Yimou Com Gong Li, Li Baotian e
Shun Chun
l> Drama. Grande chefèo do Xangai perde
amante para seu subordinado, que juntos
decidem preparar uma cilada para ele. China/
1995. Censura: 14 anos
Circuito: Estaçio Museu da República
16H40

• de Katja von
Garnier. Com Kat|a Riemann. Nina Kroniagor.
Gadeon Burfchard e Ma* Tidof Complomen
to: Os seios mais lindos do mundo
O Comédia. Frenjy e Maisha sào amigas,
mas com personalidades opostas A chegada
de um amigo do namorado do Maischa. a

quem Frenzy devo oceronear vai mudai as
histonas das duas amigas Alemanha/1993
Censura livre **
Circuito: Estaçào Maseu da Republica
17h30

AGORA E SEMPRE • Now A then - cio Lesli
Unka Com Mt»4ame Graffith. Domi Moore.
Rosie 0'DonneH e Rita Wilson

Drama A historia sobte a amizade entre
quatro mulheres, que após 20 anos som s«
verem, resolvem se encontrar e relembrar de
um verAo que mudou suas vidas EUA/1996
Censura livre *
Circuito: Art Casashopptng 1 15h40.

7h30. 19h20. 21h10
0 Ml 0A NOIVA - PARTI 2 - Falhar ol lha bride— de Charles Shyer Com Steve Martin. Dia

ne Keaton e Martin Short
O Comédia Pai se surpreende com a noticia
de que vai ser avô e ao mesmo tempo è
informado de que vat ser pai novamente
EUA/1995 Centura livre it
Circuito: Rio Sul 3 14h. 16h. 18h. 20h,
22h Via Pa/que 3 15h30. 17h30. 19h30.
21 h30 Palácio I 13h30. 1 5h30. 17h30.
19h30. 21h30

ASSALTO soam TRILHOS - Money Mi-d«
Joseph Rubon Com Wesiav Snipes. Woody
Harrelson e Jennrfer Lopez
> AçAo Johne e Charlie sào irmãos de cna-
çáo que trabalham como segurança no me
trò, porém os dois sonham em roubar o trem
do dinheiro que coleta milhões de dólares
todas as noites das estações do metrô de
Nova Iorque EUA/1995 Censura: 12 anus
#
Circuito: Art Barroshopping f 15h40.
17h50. 20h, 22h10

QUANDO A NOTO CAI - Whan nigM is taMng —
de Patrícia Rozema Com Pascale Bussiéres.
Rachael Crawford e Henry Czerny
t> Drama Professora de colégio protestanteconhece por acaso um extravagante artista de
circo Canadá/1994 Censura 14 anos *
Circuito: Estaçào Museu da Republica
18h60

STMIT nQHTm t • 0 RUM • Street flgMer t •
Thamavis— do Gisaburo Sugn
Cr- Dosenho Bison quer conquistar o mundo
o para isso ele forma uma organização secreta
chamada Shadaloo EUA/1995 Censura li
vre
Circuito: Cisne I 16h. 17ti30. 19h30. 21h

REAPRESENTAÇAO
0 QUATYULHO — de Fébio Barreto Com Patrl-

cia Pillar, Glória Pires. Bruno Campos o Ale
xandre Paternorst
t> Drama Durente a colonizaçáo italiana no
Sul do Brasil, dois casais encontram o amor
por caminhos que contrariam a moral da épo-
ca Indicado para o Oscar de melhor filme

AN — Direçéo de Brigitte Blair
ParticipaçAo da Rose Bombom Teatro Bri-
grtte Blarr 2. Rua Senador Dantas. 13. Centro
(220-5033) 3* a 6*. ás 19h Rt 15.

SHOPPINGS
ANT ¦AIMASII0MNI0 - (Av das Amáricas.

4 6«6/q. N — 431-9009) Sala 1 (221
lugares): Assalto sobre trilhos: 15h40.
17h60, 20h. 22h10. Sala 2 (204 lugares)
A arte de viver. 16h. 17h50. 19h40. 21 h30
Sala 3 (357 lugares): Razào e sensibihda-
de 14h30. 17h. 19h30. 22h Sala 4 (252lugares): Um sonho sem limites 15h40.
17h40, 19h40. 21h40 Sala S (186 luga
res) Jenipapo 14h40. 16h30. 18h20.
20h10. 22h

ART CA8ASM0PPW0 — (Av Avrton Senna.
2 150 — 326-0746). Sala 1 (222 lugares)
Agora e sempre: 15h40. 17h30. 19h20.
21h10 Sala 2 (067 lugares): Pa tio a sen
sibHidade IBh. 18h30. 21 h Sala 3 (470
lugares): Um sonho sem limites 15h30.
17h30. 19h30, 21h30

ARI PASMON MAU. - (Estrada da Gávea.
899 — 322-1268). Sala 1 (164 lugares)
Coisas para laser em Danver quando voei
está morto 15h. 17h15. 19h30. 21h46
Sala 2 (366 lugares): Railo e sensibUida-
de 14h30. 1 7h. 19h30. 22h. Sala 3 (325lugares): Um sonho sem limitas• 16h, 18h.
20h. 22h Sala 4 (192 lugares) Jenipapo
16h20.18h10. 20h. 21h60

I — (Av das Amáricas. 4 666 — 325
6487). Sala 1 (270 lugares) 0 nome do
fogo 1 5h30. 17h30. 19h30, 21 h30 Sala 2
(296 lugares): Fogo contra fogo- 14h30,
1 7h40, 20h60 Sala 3 (138 lugares)
Grande hotel - Ume comédia cinco estrv ¦
Ias 16h. 18h. 20h. 22h. Sala 4 (130 luga
res): Toy Story - Um mundo de aventuras
16h20. 17h. 18h40. 20h20. 22h (dubla
do) Sala 6 (162 lugares): Sabrina 16h30.
18h60. 21h10.

CINE 0Avia — (Rua Marquês de Sáo Vi-
cento. 52 — 274-4532 — 450 lugares)
Toy Story * Um mundo de aventuras
14h50 A arte de viver. 16h30, 18h20.
20h10. 22h

KMA PlAZA — (Av Maestro Pauio e Silva.
400/158 — 462 3413) Sala 1 (266 luga
res): Fogo contra fogo: 14h. 17h10, 20h20
Sala 2 (256 lugares) 0 nome do /os/o
16h. 17h. 19h, 21 h.

MAOUmUU SHOPPING — (Estrada do Po>
tela. 222/Li 301). Sala 1 (159 lugares) O
carteiro e o poeta: 15h20. 17h20. 19h20.
21h20 Sala 2 (161 lugares) Grande hote»
- Uma comédia ctnco estrelas 15h. 17h.
19h. 21 h. Sala 3 (191 lugares): Fogo con
tra fogo 14h. 17h. 20h Sala 4 (191 luga-
res) O nome do jogo 15h15. 17h15.
19h15. 21h15

BOTAFOGO

I — (Av Suburbana. 5.474
592-9430). Sala 1 (240 lugares) O

nome do fogo 15M5. 17h15. 19h16.
21h15 Sala 2 (240 lugares) Fogo contra
fogo 14h.17h.20h.

M0 0PP-PWCC - (Rua General Soveoano.
97/Lj 154 — 295 7990) Saia 1 (205lugares): O carteiro c o poeta 14h. 16h.
18h. 20h. 22h Sala 2 (163 lugares) Toy
Story - Um mundo de aventuras 14h50.
16h30. 18H10 (dublado). 19h60. 21h30
(iegendedo)

no SUL — (Rua Lauro Muller. 116/Lj 401542 -1098) Sala 1 (160 lugares)' Gran-
de hotel • Uma comédia cinco estrelas
15h60. 1 7h50. 19h60. 21h50 Sala 2 (209lugares) O nome do togo 15h30, 1 7h30.
19h30. 21 h30 Sala 3 (151 lugares) Opa/
da noiva - Parte 2 14h. 16h. 18h. 20h. 22h
Sala 4 (156 lugares) Sabrma 14h40. 1 7h.
19h20. 21h40

VIA PAROU! — (Av Ayrton Senna. 3 000 —
385 0270). Sala 1 (290 lugares) O qua
trilho 16h30, 18h45. 21 h Sala 2 (340
lugares) Fogo contra fogo 14h. 17h10.
20h20 Sala 3 (340 lugares) 0 pai da
noiva ¦ Parte 2~ 15h30. 17h30. 19h30.
21h30 Sala 4 (340 lugares) O nome do
togo 15h. 17h. 19^ 21 h Sala 6 (340
lugares) O carteiro e o poeta 1 5h30.
171)30. 19h30. 21 h30 Sala • (340 luga
res) Grande hotel ¦ Ume comédie cinco
estreies 15h15.17h15.19h15.21h15

estrangeiro Brasil/1995 Censura livre
ititit
Circuito: Sáo Lua 1 14l>45. 17h. 19h15.
21h30. Peiecto 2. Central 14h15. 16h30
18h45. 21 h Via Parque 1. Art Méier. Ti/uca
1. Olaria. Madureira t 16h30. 18M5. 21 h

MUI QUERIDO PWSIDOrrE • The ¦
sidurt — de Rob Remer Com Michael Dou
gias. Annette Bening e Richard Dreyfuss
O Romano» 0 presidente Andréw. um doa
homens mais poderosos do mundo, enfrenta
um grande dilema ao se apaixonar por uma
loòtsta EUA/1995 Centura hvre **
Circurto: Cw Teatro Dina Sfat 18h, 20h 'm

007 CONTRA 00UNDMY1 • OiMmn - <ft
Martin Campbell Com Pierce Brosnan. Soatl
Baan. Izabella Scorupço e Famke Janssen
O Aventura A nova missAo do James Borvd
é se infiltrar na mAfia russa EUA/1995 Con-
sura: livra. ?
Circuito: Star Campo Grande 2 18h40.
21 h

OS MO R0VS • Rad hoys - de Michael Bay
Com Martin Lawrence. Will Smith. Téa Leoni
e TcheKy Karyo
:> Comédia de açèo Dois detetives de Mia^t
mi precisam encontrar 100 mtihôes de dúla-
res em heroina roubada antes que seu depar-""11"
tamento seja desativado EUA/1995
Cansura: 14 anos *
Circuito: Cisne 2 18h. 20h. 22h

EXTRA
CWT1I0 CULTURAL RAMC0 00 RNASa - Hoie.

ès 16h30 e 18h30 Os irmàos SAIadanovsky tMatou (presença da diretora Jaanine Moo
raptei na aessáo das 18h30). G rátis
Circuito: Centro Cultural Banco do Brasil *

MOSTRA
NOMRNAOIM A COMI AL VIS NtTTO - O >n-'
crive! homem que encolheu (The incredibfé""**
shrtnkmg man). do Jack Arnold Com Giant
Williams. Handy Stuart (versão originai sem
iogondas) EUA/1967. -iioiw'
Circuito: Cinemateca do MAM hojo. ás18h30 '

MTTM0MBCTIVA 91—Hoje. ás 1 7h. 19h Terra
estrangeira, da Walter Saiies Júnior e Danmla m (Thomas Com Fernando Alvos Pinto e Fw '
nanda Torres. As 21 h: O ceu de Lisboa, d**'" <
Wim Wendors. Com Rúdiger Voglor
Circuito: Cine Arte UFF

MOSTRA URS RUftUfL — O diArio de uma
camareira, de Luis BuAuei Com Jeanne Mp^^
roau « Geòrgos Gérot
C"* Através deste filmo BuAoel faz uma critica
mordaz ao pensamento da extrema direita
Circuito: Casa Fiança Brasil (Rua Viscontíd
de Itaboiai. 20. Contro • Tol 253 5366)itto,
hojo. As18h30

PERTO DE VOCE
Magalhães. 286 - 266-2610— 1.043 lu
gares): O nome do jogo 14h, 16h, 18h,
20h, 22h

COPACABANA — (Av N.S. Copacabana,
801 — 235-3336 — 712 lugares) O car-
loiro o o poeta 14h. 16h. 18h. 20h. 22h.

BTAÇA0 CNMMA 1 — (Av Prado Júnior.
281 — 541 - 2189 — 403 lugares): A arte de
vrvrn: 16h30. 17h30. 19h30. 21 h30

NOVO JÔU - (Av N.S Copacabana. 680 -
95 lugares): Terra estrangeira 15h. 17h.
19h. 21 h

R0XY — (Av. N.S. Copacabana. 946 —
236-6246) Sala 1 (400 lugaros) Fogo
contra togo 14h30. 17h40. 20h50 Sala 2
(400 lugares): Jenipapo: 14h10. 16h,
17h60. 19h40. 21h30 Sala 3 (300 luga-
res): Grande hotel - Uma comédia cinco
estreles: 14h. 16h, 18h. 20h. 22h

STAR-C0PACA1ANA - (Rua Barata Ribeiro.
502/C — 256 4588 — 411 lugares) Um
sonho sem limites 14h. 16h, 1flh, 20h,
22h.

IPANEMA/LEBLON
C1NRCLUM LAURA AL VIM - (Av Vieira

Souto, 176 — 267-1647 — 77 lugares)
Jamon. Jamon 17h46. 19h30. 21h15

ÜMLON — (Av Ataulfo de Paiva. 391 —
239-5048) Sala 1 (714 lugaros): O nome
do/ogo: 14h. 16h, 18h. 20h. 22h Saia 2
{300 lugares): Fogo contra fogo 14h30.
17h40. 20h50

STAR PANUA — (Rua Visconde do Pirajá.
371 — 521 -4690 — 412 lugares) Raiào e
sensibilidade 14h30. 1 7h. 19h30. 22h

COPACABANA
^—(Av N.S Copacaba

na. 759 — 236-4895 — 836 lugares) Ra
lào e sensibrbdade 14h30, 17h. 19h30.
22 h - (Rua Figueiredo

TUUCA
• (Rua Conda do Bonfim. 334 —

264-4246 — 956 lugaros) O nome do-* »->-
/ogo 15h30.17h30.19h30. 21h30

ART TUUCA — (Rua Conde de Bonlim. 406
— 254 9578 — 1 475 lugaros) Um sonho
som limites 15h. 17h10, 19h20. 21 h30

RRUM TUUCA — (Rua Condo dn Bonfim.' 
"

370 — 254-8975 — 469 lugares) Sabrina
14h. 16h20, 181)40, 21 h

CAMOCA — (Rua Condo de Bonfim. 338 —
228 8178 — 1 119 lugaros) Fogo contra
fogo 14h, 17h10, 20h20

TUUCA — (Rua Condo d«i Bonlim. 422 — 1
264-5246) Sala 1 (430 lugaros) O qua
trilho 16h30, 18h46. 21h Sala 2 (391 . )lugares) 0 carteiro o o poeta 15h30.
1 7h30, 19h30. 21 h30

MÊIER

¦STAÇAO ROTAPOOO — (Rua Voluntários da
Pátna. 88 — 286 6843) Sala 1 (280 lu
garos). Jenipapo 14H30. 16h20. 18h10.
20h. 21h50. Sala 2 (40 lugaros): Os süén-
cios do Palácio 14h20. 16h40. 19h.
21h20 Sala 3 (60 lugares): Vivendo no
abandono 15h20. 17h. 18h40. 20h20.
22h

CATETE/FLAMENGO
ESTAÇiO MUSIU DA RtPÚSUCA — (Rua do
Cateto. 153 — 245-5477 — 89 lugares) O
balào branco 14h10 Operação Xangat
15h40 Mulheres 17h30. Quando a noite
car 18h60. Coisas para fazer em Denver
quando você está morto: 20h30

SSTAÇiO PAMSAN0U — (Rua Senador Vor
gueiro. 36 — 266-4663 — 460 lugares)
Raiào a sensibilidade 14h, 16h30, 19h.
21h30.

LAR00 DO MACHADO — (Largo do Mecha-
do. 29 — 206 6842) Sala 1 (835 luga
res) O nome do/ogo 14h. 16h, 18h. 20h,
22h Sala 2 (419 lugares) Sabhne: 14h30.
16h60. 19h10. 21h30

SÁO LM — (Rua do Catete. 307 — 286-
2296) Sala 1 (465 lugares) O quathlho
14h45. 17h. 19h15, 21h30 Sala 2 (499
lugaros): Fogo contra fogo 14h30, 17h40.
20h50

TOP CTNI CATtTt — (Run do Catete. 228-
205 7194 — 180 lugares) Um sonho sem
limites 15h. 17h. 19h. 21 h

CENTRO
CRNTR0 CULTURAL RANC0 DO BRASIL -

(Rua Io de Março. 66 — 216 0237 — 99
lugares): Ver Extra

CMKMATRCA 00 MAM — (Av Infante Dom
Henrique. 85 — 210-2188 — 180 lugares)
Ver Mostra

MSIR0 BOA VISTA - (Rua do Passeio. 62 —
240 1291 — 952 lugares) O nome do
roqo 1 3h30, 15h30. 1 7h30. 19h30.
21h30

00C0N — (Praça Mahatma Gandhi 2 —
220 3835 — 951 lugares!: Fogo contra
togo 14h. 17h10. 20h20

PALÁCK) — (Rua do Passeio. 40 — 240
6541) Sale 1 (1001 lugares) O pai da
noiva - Parte 2 13h30. 15h30. 17h30.
19h30. 21h30 Sala 2 ( 304 lugares) O
quatrilho 14h15. 16h30 18h45, 21 h

PATHt — (Praça Floriano. 45 — 220 31 35
— 671 lugares) Um sonho sem hmrtes
13h 15h. 17h. 19h. 21 h

ART MtlSR — (Rua Silva Rabelo. 20 —
595 6544 — 845 lugaros) O quatrilho: {
16h30. 18h46. 21 h

CINS-TSATR0 DINA WAT — (Rua Manoiil' \Vltonno. 563 — 699-7237 — 244 lugares)
Babe. o porquinho atrapalhado 14h. 16h »
Meu querido presidente 18h. 20h

NMT000I — (Rua Arquias Cordeiro. 350 )
281 -3628 — 830 lugares) Um sonho ¦

sem limites 15h, 16h60. 18h40. 20h30 <l(; k

OLARIA ;; ;
0LAMA — (Rua Uianos. 1 474 — 230 2666

887 lugaros): 0 quatrilho 16h3Q.
18h45. 21 h

MADUREIRA/JACAREPA-" !
GUA
ART MADUIUIRA — (Shopping Conter

Madureira — 390 1827) Sala 1 (1 025
lugares) Um sonho sem limites 15h. 1 7h. '
19h. 21 h Sala 2 (288 lugares) Sabrina
16h20. 18h40. 21 h

CtSMK 1 — (Av Goromrtrio Dantas. 1 207 —
392 2860 — 800 lugaros) Street Fightor 2
16h. 17h30. 19h30. 21h

CAMPO GRANDE
CISME t — (Rua Campo Grando. 200 —

394 1758 — Drivo in) — Os hod boyif* m
18h.20h.22h. •

STAR CAMPO QRANM - (Rua Campo Gran-_^
de. 880 — 413-4462) Sala 1 (320 luga-.'.4
res) 0 nome do/ogo 15h30. 17h20.
19h10. 21K Sala 2 (320 lugares) Babe. a
porquinho atrapalhado 15h20. 17h 007 ~
contra Goldencye 18h40. 21 h

NITERÓI
ART PLAZA — (Rua XV de Novembio. 8 —

718 6769) Sala 1 (260 lugares) Um so
nho sem limites 1 5h. 17h. 19h. 21 h Saio
2 (270 lugares): Raiào e sensibilidade
16h. 18h30. 21 h

C8MIIH — (Rua Coronel Moreira César, 265711 6909 — 315 lugares) O carteiro e o
poeta 15h. 1 7h. 1 9h. 21 h

CENTRAL - (Rua Visconde do Rio Branco.
455 — 717 0367 — 807 lugares) O qua¦
trilho 14h15. 16h30. 18h46. 21 h

CINE ARTIUPF — (Rua Miguel d« Frias. 9 —
620-8080 — 528 lugaros) Ver Mostra

cstaçAo karaí — (Rua Coronel Moretm
Còsar. 211 /153 — 610 3549 — 171 luga
res). Jenipapo 15h. 17h. 19h. 21 h

KARAi-(Praia de Icarai. 161 —717 0120852 lugares) O nome do /ogo 15h. 17h.
19h.21h

NfTOÓt — (Rua Visconde do Rio Branco.
375 — 719 9322 — 1 398 lugares) Fogo
contra fogo 14h. 17h10. 20h20

Ntroòl SN0PPIN0 - (Rua da Conceic&o.
188/324- 717-9655) Sala 1 (100 luga
res) Toy Story ¦ Um mundo de aventuras
15h50. 17h30. 19h10 20h50 Sola 2 (132 e»lugares) ¦ Sabrma 16h10. 18h30. 20h50 ^.'

SAO GONÇALO
STAR SAOOONÇALO — (Rua Dr Nilo Peça
nha. 56/70 — 713-4048 — 325 lugares)
Sabrma 14h. 16h20 18h40. 21 h

ESTREIA
nSTIVAL CARIOCA OS NOVOS TALENTOS -

Teatro Carlos Gomes. Praça Tirademes. 19.
Centro (242 7091) 3' As 20h Gríns
> Abertura do Festival com show do gruoo
Love and the Lovers e da dupla Dr*ca Moraes
a Ricardo Blat

ARA KITU I MOCIOAOC OS PADRS MIGUEL -
Metrooohtan. A varada Avrton Senna. 3 000.
V»a Parque (385-0515) Caoecidade 4 326
lugares. 3*. ès 21 h30 RS 20 (piatôia) e Rs 40
(camarote)

ROORMO ALMEIDA — Vinícius. Rua Vw-cus

MUSICA
do Moraes. 39. Ipanema (267 5757) Capa
cidade 80 lugares 2* e 3* ás 22h Couvert a
RS 12

Show de MP8
021 — Rnnvo Estrada do Joà. 256. SAo Con

rado (322-1021) 3-. às 22h CouverTaR»15
e consumação a RS 6

Show da banda
PtROUS I CORAIS — Teatro 2. Centro Cuftu
ra! Banco do Bras/I. Rua Primeiro de Março.
66. Centro (216 0237). 3*. as 12h30 e
18h30 RS 6

Com Wagner Tiso e Corai da Sholl

CONTINUAÇAO
PARADIS0 PIANO BAR — Rua Mana Angélica.
29. Jardim Botânico (537 2724) Happv
hoor de 2* a sáb a partir de 18h Couvert a
RS 30
> Apresentação dos cantores itahanos Ma
r>o Lamberttelli e Mafalda Mmno/21. além de
cantora e p*anista Eliane Saiek

AM0RÉA FRANÇA — Night Rio s. Parque do
Flamengo, syn®. Flamengo (551-1131) Ca-
pacidade 150 pessoas 2* a 6*. das 18h30 te
21 h Sem couvert Até 8 de marco

4
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lh50. (Lady Dragon) de Da-

^ 

* •/ -11—FonK^^jto4dft' • M/ISilucatNM(2) j Giobo(4^fltmielml»(9) | Band(7) CNT(9) j (BT/441 i DumhI/4 41 !

11*"-Cinema an C«J. Tel. (021) 292-0012 j Tel. (021) 529-Z857 j Tal (021) 2854033 | Tel. (021)542-2132 j Tel (021)
Filme: A A>njir:ii(l)h)S) ^— Vidro show (11M0)
8 — Home Shopmg show
(IJW0I H| KVJ1
•—Tefc store (1JM5) ¦¦mU
13 — One ntntura. Fitac
Esligmi jb crwldljr (13b45)

Toda a 
graga 

do gordo hm|>

Jo Soares volta das ferias e grava novos : wHK | , „„ ~ ,
j« |* j t^-4 QtUQQQO (h£. m>

programas com diversas personalidades Gregory

mesesde ferias, o/d Soaresonzee Ambiel, modek) que flcou conhe- ^stigma 5*a.*,'
meia voltaesta semana aapresen- cida como "a moca da banheim 

'. crueldade,.,0,

volta com ku talento para coose- Independente de Padre Miguel. llllllillHki^^fcMillllillllliilll na Record

nhoro grupo Companhia do Pa- Jdprepara conversas exibi^o, porem, continuam um cat nTu-K
gode, inventor da Dan^a da Gar- Tolentino; a cmeasta Monique iniditas com quern mistirio. Segundo o boletim do
rafa, verdadeira febre no ultimo pardenberg que dingiu Jentpapo, sucesso. Convidados SBT 0 Jo Soares onze e

^ ja ii' i lancado sexta-feira nos cinemas; o da temporada falam , .e a canton Ana de Hoi- 
profcta um fi jj ^ tea(w ^ misica ao ar de segunda a qu.nta-fe.ra,

landa, irma de Chtco Buarque. tologica no Rio, conherido pelos oti do carnaval 96 partir das 23h4S, nas sextas,
Amanha serao gravadas as ill- inumeros paineis que na e me>a' Is50 scm con-

entrevistas a serem exibidas Avenida Brasil (entre o Caju e tar os atrasos, quase tao certos
esta com o poeta Rodoviaria Novo Rio) e na Ave- quanto a grata do gordo.

do disco Toge-

Sets c meia. Infor-
mativo (18h30)
Plaatio da lingua
portuguesa(l8h58)

'Mú
hmushm»

Educ*ttv»(2) i G*obo(4) | M*nd»t§(6)
Tel. (021) 292-0012 ! Tel. (021) 529-2657 j Tel (021)2854033

Bênd(7)

TELEVISÃO

BSNHA/TARDÉ

^1 ~ lgrr)a d» graça Oh)

¦13 — FabtKkuk >*la (òh)
4 —• Tclccuno 200 —
Pn>fi\siivuli/anic (Mi 15)
11 — Palavra viva (t4i2S)
4 — Tclccuno ?000 — ?
grau (6h30)
7 — ()iano rural (6hX))
11 - Scvvio ikvnho ((«h 30)
4 — Tclcvutv> 7W0 — I*

Tgrau (6MM

^4 — B<>m dia Bravl (?h>
7—CHJJ Jc c almjtli! 17h|
9 — Bíhh dui vida ("h)13—0 d«pcttir da fc
(Th)'"2 — Hino nacional bravíletru
<7h05»
2 — Pjla\ra vi\»(7hl0)
2 — C urso proTtvuonahAinic(7M5)

— Home iht>pptng i ?b 15)
e 2 — Arquivo c£ncm(7h30)

4 — Bom dia Rio (7h)0)— Tcicmanhi (7h30>
11 - Casa da Anprlica
Infantil (Ti301

"2 - Tdcv urso >X)0 - ^
grau (Shl
4 — TV Coio«o (Shl

— Patr.nc iShl
— 0»a a dia. Variedades

(Sh)
11 — ikmdu&Cki.
Infantil <Sh)
13 — Note e anote (Shl
2 — Tclccuno 2000 — I*
grau (Shl5)
2 — t de manM iSh*<H
6 — Escv4a hbiicj da k

nsh)0)

— C\vinha do LanoHk.HU
(%)
9 — Cartoonmania Infantil

, p)hi
— Dudalegna Infantil

(%I5)
_ 2 — Plantio da hn^ua' fvoufaoj (>)h2?|

2 — Doenhandii (%30)
— Lsiação ounça (9h30)

Cabido Ra-Lnvbun
IniUnitiilOfai

11 — Programa Scrpo
Mallandro. Infantil (lOh)
7 — Civinha marasilhovi da
Ofélia (I0hl 5)
2 — Sitio do pica-pauamarelo (lOh.V))
O — O* Cavaleiro* do
zodíaco Senado (IOh.W)
7 — Vamos falar com Deus
(IOhJO>

— Projeto Ipé(llh)
— Grupo imagem < I Ih)
— Meu pé de laranja lima.

NoieU(llh)
2 — Plantio da língua
poriugue*a(llh2S)
2 — Sho* de ciência (I Ih30)

"2 - Rede Brud — Tarde
lia)
9 — Manchete nportivi
(I2h>
7 — Jacqua Couucau (12b)
9 — CNT opmwto.
Entmru«s (I2h)
11 — Carroaei Reprae
d»)
13 — Rccort em notícui.
Debites (12h I})

— Bokrüm ofcmpico
(ta^i
2 — Rio notícias (12H30)
4 — Gk>bo opocic (12h30>
• -Edivãodilardc(i:iüO)
11 — Qapoàa Infantil
(!»«)
4-RJTV(13I45)

— Ano» tnemeti Sêne
<ia>4í)
13 — Rcconl cm notícias.
Debata (12b45)
2 — Plantio da língua
(12155)

^2 — A coragem dc errv
(IJh)
9 — Bem fone Evpone (13h)
13 — Rqvxier mxxd i I3h|

— De hem com a vida
(13h0<l
11 — Chavtv infanü!
(UhMt4- Jornal hoje(I3h 151
9 — Camaa 9(l3hl5)
13 — Record no^oponej
(13h15>

- Falando de »\ia j I JhJOl
9 — Super o*vii Vancdkin
II3U0)

13 —Fomo.fo|lo4aa
(IJh»)
11 — Cinema cm casa.
Rime: .4 frrfutaMUhJS)
4 — Vidro sho» (13M0)
9 — Home Shoptng sho»
(I3W0)
•—Tcfc Jtore(l3h45)
13 — One awntur». Füme:
Esrifmx da crwUaJt (13h4S)
2 — Rede noticias (<}h55)

"2 • Franrfs cm açk> (14h)
— TVculinán«(l4h)

4 — Desfiedida de solteiro
(I4hl0)
2 — Plantio da língua
(WU5)
2 — Arxfuivo >ideo (I4h30)— Os médicos <I4K30)

— Mulheres (l4hJ0)
7 — Cidade que educa
(I4h30)
2—Rede noócas (14h55)

"2 —Sitio do
pcaiViu-amanHo (IShl4 — Sessio da tarde. Fthne:
íufti. I) lUCtf-wn/orw (15h30)
11 — Dra. 0umn(l5h»)
2 — Casldo Rá-um-bum
(I5W0I
7 — Cinc trash. Filme; Do
«tndSh»)
13 — TanJe enança (15hX>)
• — Home shopping (I5M0)
2 — Rede noticias (15h55l

« — Sem cemura. Debite
(I6h)

-Sotbraindíh)
11 —TV Animai <l6h20l

— Grupo imagan (l6hX>)11 — Passa ou repassa.
Game sho» (Ieih50)

Tel. (021) 542-2132
CNT( 9)
Tel (021) 569-0909 j

SBT(II)
Tel. (021) 560-0313 j Tel (021) 502-0793

— Superaartet(ITi)
9 — Canooomama Infantil
<17h>
4 — Milha(io(17hX)
11 — Proçrama b\tr (I ~h2Ü)
2 — Rede noücas (17hí5 (2-Pudeu(lfh»)
• — Sewio ananada (1 lüO)
7— Programa Si!»u
PoppwctIThX))
6 — Sesiào super hervts
(I1X5)
4 — Oiera e wxí (17h55)

O mundo de Brak-
man(18h)
Seis e meia. Infor-

portuguesa (IShJS)

: Os cavaleiros do n>-
RJ TV (I8b45) I díaco. Serie (I8h!5)

l•. ¦ '"¦' -'." " . .: - -•; "i- •••'••:•. ¦ .¦;¦¦

Aqui agora (18h 15) j Cidade alerta. Jor- : !
: nalistico (I8h) |—4

Uni salto para o íu-
turo(19h) Cara A coroa (I9h)

RX (I9h)
Solb»aÍB(19h30)
Rio en Manchete
(!9h55)

Meu pi de laranja
CNT estado;
(I9h15)Hma. Novela (19h) j Brasfl ji (I9h30)

i Informe Rio (I9h) ;
TJ Brasil (19hl5) j Jornal da Record j"

i (19hl5)

Jornal Visual (20h)
A face de Tutancé-
non(20h05)

Jornal nacional
(20h)
Explode coraçio
(20h35)

Manchete esportiva
(20hl5)
Canal 100 (20h30)
Jornal da Manchete
(20h35)

Cavalo amarelo, i
Novela (20h) |
Rede cidade !
(20h50) 1

Sessio das oito. Fil- •
me (20h) j

Sangue do meu san-
gne(20h)
Cammei (20h45)

Rede Brasa —noite
(21h)
Jornal do congroM
(21h30)
Caderno 2 (21 h35)

Terça nobre. Hoje:
Amigos (21h40) j Tocaia grande

! (2lh45)

Jornal de amanhi
(22h)
Cidadania (22h30)

Festival de verio.
Filme: O silêncio do
medo(22h40)

i Câmara Manchete.
: Jornalístico (22h45)

Espaço internacio-
nal (23h30)

Boletim olímpico
(23M0)
Momento ecoodmi-
co (23h45)

Encerramento (Oh)
Home shopping (Oh)

Jornal da Globo Segunda edição
(0h40) (Oh 15)

CBp Gospei (0h4S)

Campeões de bilhe-
teria. Filme: Perdi-
dos na América
(IhlO)

Espaço renascer
(lh-15)

Jornal Bandeirantes
(21h)
Superliga nacional
de vftki masculino
Semifinais. Com-
pacto (2lh30)

Rime: JAG - Ases •
invendveis(21h45) \

Sangue do meu san-
gne(2lb40)

Força total. Hoje. •
Lady Dragon 2 - A I
revanche final I
(22h30) |

SBT repórter. Do- j
cumcntário (22h30) !

: O quinto missel. j• Minisséne(23hl5) •
Jornal do SBT j
í*?^' I 25* hora. DebatesJo Soares onze e : |23h>meia. Reprise:
(23W5) I

Gente de expressio
Hoje: Tim Maia
(0h30)

Trle store. Tcle-
vendas (Ohl 5)
Resposta honesta
Religioso (0h45)

Jornal da noite (Ih)
Circulando (lh30)
Flash (Ih35)

Pare de sofrer
(lhI5)

Jornal do SBT —
2*ediçio(lh)
Perfil(lh30)
Telesisan Tcle-ven-
das(2h50)

O Agente G. Infan- :
tíl(20h) !«

j Campeões de au- j
I ditada. Filme: /m- j
: pacto lotai (2 lh) 1-

Palavra de vida (lh) j
Jesnssenbde (3h) !*

FILMES Renato Lemos

jazz e, aos 15 anos, já compunha
arranjos para os filmes da Metro
Goldwyin Meyer, tendo feito
mais de 50 trilhas sonoras. Na
Academia, recebeu ao todo 14
indicações e levou Oscar por Gi-
gi, My fair lady, Porgy and bess e
Irmã la douce. Comandou de-
pois as orquestras sinfônicas de
Londres, Houston, Los Angeles
e Pittsburgh.

Estreando na ópera em 1971,
Kiri Te Kanawa deu mais im-
pulso a sua carreira em 1985.
Naquele ano, sob a direção do
maestro Leonard Bernstein, gra-
vou uma versão do musical W'Vir
side slory, de Bernstein.

TV POR ASSINATURA

Na noite de abertura, André
Previrt em cena com soprano

'Bravo' 
une

músicos no

Multishow
1 Ele é um maestro eclético e já

levou quatro Oscar de melhor
trilha sonora. Ela é soprano
aplaudido dos eruditos há mais
de uma década. O alemão André
Previn e a neozelandesa Kiri Te
Kanawa se encontram, hoje, na
estréia do programa Bravo, que
irá ao ar pelo canal Multishow
(NET), às terças, às 21h30.

O programa, que pretende
trazer o melhor do mundo dos

espetáculos — para a próxima
semana está marcado um espe-
ciai sobre os 50 anos da cantora
e atriz Liza Minelli —, apresen-
tará os bastidores do encontro
que André Previn, ao piano, e
Kiri Te Kanawa fizeram em No-
va Iorque, nos estúdios da BMG
para a gravação do disco Toge-
lher... Kiri & André on Broad-
Hflv. Acompanhados pelo gui-
tarrista Mundell Lowe e o bai-
xista Ray Brown, a dupla man-
da, entre outras, versões de It
could happen to you, de Jimmy
van Heusen e Johnny Burke,
Honeysuckle, de Fate Waller, e
Autumn tive, de Jacques Prevert.

Nascido em 1929, em Berlim,
André Previn começou tocando

Toda

Depois de pouco mais de dois
meses de férias, o Jô Soares onze e
meia volta esta semana a apresen-
tar programas inédito. O gordo
mais elogiado da TV brasileira
volta com seu talento para conse-
guir incríveis revelações nas entre-
vistas com as mais diversas perso-
nalidades.

As gravações da nova tempo-
rada do programa tiveram inicio
ontem, nos estúdios do SBT, no
bairro paulista do Sumaré, com as
entrevistas dos atores Fernanda
Montenegro e Fernando Torres,
que apresentam em São Paulo a
peça Dias felizes. Jô entrevistou
ainda Clóvis Bornay e o deputado
Ursi«ino Queiroz. O número mu-
sical ficou por conta da banda
BeeScott.

Hoje serão gravadas as partici-
pações do cineasta Fábio Barreto,
diretor de O quairilho, que con-
corre ao Oscar de melhor filme
estrangeiro deste ano; o ministro
da Educação, Paulo Renato de
Souza; o presidente da Central
Única dos Trabalhadores (CUT),
Vicqpte Paulo da Silva, o Vicenti-
nhoro grupo Companhia do Pa-
gode, inventor da Dança da Gar-
rafa, verdadeira febre no último
carnaval; c a cantora Ana de Hol-
landa, irmã de Chico Buarque.

Amanhã serão gravadas as úl-
timas entrevistas a serem exibidas
esta semana, com o poeta Bruno

a 
graça 

do 
gordo

Comédia. Bela chefe de
torcida recebe a visita
de um estranho que
lhe diz ser a última
descendente de grupo
de mulheres cspeciuli-
zadas em caçar vam-
piros. *

ARMADILHA NOTURNA
Record-Rio O 21 h

(Night tmt) de David
A. Prior. Com Robert
Davi, Michacl Ironsi-
de e Lesley Anne
Down. EUA, 1993.
Duração: th35.
Suspense. Detetive per-
segue assassino para-
normal. *

J.A.6. — ASES
IHVCNClVEIS

CNT O 21h45
(J.A.G.) de Donald P.
Bcllisario. Com David
James Elliot. EUA,
1995. Duração: 1H45.
Ação. Poderoso e in-
fluente advogado tem
a missão dc investigar
c levar a julgamento
crimes contra a Mari-
nha dos Estados Uni-
dos. #

LADY DRAGON II — A
REVANCHE FINAL
Band O 22h30

(Lady Dragon) dc Da-

vid Worth. Com Cyn-
thia Rothrock, Billy"^_
Drago e Sam Jones.
EUA, 1993. Duração: '"
Ih36.
Ação. Campeã dc
kickboxing tenta eli-
minar os três psico-.-.^
patas assassinos que
atacaram sua família.""
*

0 SILÊNCIO DO MEDO
Globo O 22h40

(One of her own) dc'""
Armand Mastroianni.
Com Lori Loughlin,—
Greg Evioan e Martin *R1
Shcen. EUA, 199411°?
Duração: 2h.
Drama. Uma jovem
policial desafia seus-.~-
colegas de corpora- •••'
cão ao denunciar que
foi estuprada por um *••
policial exemplar. ? -1 t!U

PERDIDOS NA AMÉRICA
Globo O IhlO i"J

(Lost in America) de
Albert Brooks. Coni *u
Albert Brooks, Julie
Hagerty c Garry
Marshall. EUA. 198S.
Duração: 2h.
Comédia. Um bem-su- j
cedido casal decide t
largar tudo para se
aventurar pelas estra- •
das americanas. ? 1

nida Rodrigues Alves; e Luiza
Ambiel, modelo que ficou conhe-
rida como "a moça da banheira
do programa do Gugu" e como a
Eva da escola de samba Moddade
Independente de Padre Miguel.
Luiza foi a entrevistada do Perfil
do consumidor do JORNAL DO
BRASIL no domingo retrasado e
está na capa da revista Playboy
deste mês.

Os cenários do programa per-
manecem inalterados. Não por
contenção de despesas ou porque
em time que está ganhando não se
mexe, mas justamente pelo con-
trárío. A produção do Jô Soares
onze e meia planeja transferir as
gravações para os estúdios do
SBT no Anhangüera, também em
São Paulo, ainda este ano. O pro
grama estava apresentando repri-
ses desde 25 de dezembro, quando
exibiu a repetição das entrevistas
comemorativas de aniversário do
ano passado, feitas só com idosos,
entre eles os três tenores malan-
dros Kid Morengueira, Dicró e
Bezerra da Silva. Os horários de
exibição, porém, continuam um
mistério. Segundo o boletim do
SBT, o Jô Soares onze e meia, vai
ao ar de segunda a quinta-feira, a
partir das 23h45, e, nas sextas, á
meia-noite e meia. Isso sem con-
tar os atrasos, quase tão certos
quanto a graça do gordo.

Fulano tem um membro da fa-
milia assassinado e quer vingança
matando o criminoso. A fórmula,
mais do que manjada, rendeu um
sem-número de clones, — vide a
série Desejo de matar, com Charles
Bronson — e é a fonte do único
destaque do dia, Estigma da cruel-
dade, na tarde da Record. O dire-
tor Henry King (Tolable David)
fez o que qualquer um faria com
uma historinha dessas.
Jogou a responsa para
cima do ator e ai foi só
esperar. Ainda bem
que teve Gregory Peck,
até então, seu compar-
sa de outros quatro fil-

ESTIGMA DA CRUELDADE
Record-Rio O 13h45

( The Bravados) de Henry
King. Com Gregory Pcck.
Josn Collins e Stcphen
Boytl, EUA. 1958. Duru-
«ao: Ih38.

mes, entre eles As neves do Kili-
manjaro e O matador. Marcado „ |
por uma carreira de personagens
bacanas e politicamente corretos,
Gregory Peck, dessa vez, muda de
rumo e encarna um sujeito que vai ..
atrás de quatro bandidos que vio-
lentaram e mataram sua esposa. '
Até que ele faz um estrago respei-
tável. Mesmo assim, o sangue der- k
ramado pesa sobre a cabeça do

eterno bom moço, que
acredita que a vingan-
ça só o fez pior que os
assassinos. A consta-
tação é das mais fá-
ceis. E, realmente, o
crime não compensa.

Jô Soares volta das férias e grava novos

programas com diversas personalidades

Tolentino; a cineasta Monique
Gardenberg, que dirigiu Jenipapo,
lançado sexta-feira nos cinemas; o
profeta Gentileza, uma figura mi-
tológica no Rio, conhecido pelos
inúmeros painéis que pintou na
Avenida Brasil (entre o Caju e a
Rodoviária Novo Rio) e na Ave-

A vingança tem seu preço p

A FORTALEZA
SBT O 13h35

(Fortress) de Arch Ni-
cholson. Com Rachel
Ward, Sean Garlick e
Elaine Cusick. EUA,
1985. Duração: lh25.
Drama. Durante excur-
são, professora e gru-
po de alunos são fei-
tos prisioneiros por
maníacos. Depois de
escaparem de uma
caverna, eles enfren-
iam seus seqüestra-
dores como podem.
?

DO ALÉM
Band O 15h30

(From beyond) de
Stuart Gordon. Com
JelTrey Combs, Barba-
ra Crampton e Ken
Foree. EUA, 1986.
Duração: Ih25.
Ficção cientifica. Cicn-
tista inventa máquina
que transporta as
pessoas para a sexta
dimensão. ?

BUFFV, A CACA-VAMPIROS
Globo O 15h30

(Buffy, thc vampiro da-
ver) de Frank Rubel
Kuzui. Com Kristy
Swanson. Luke Perry e
Donald Suthcrland.
EUA, 1992. Duração:
lh50.

Jô prepara conversas
inéditas com quem i
sucesso. Convidados
da temporada falam
de teatro, de música
e até do carnaval 96

A atuação de.^
Gregory Peck "J

saíva o JUme ,l
Estigma da
crueldade,:^!
atração da—
tarde de hoje 
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^fekL. "Eu 
fiquei muito triste. Eles me ensinciram a ter alegria, a respeitar os outros e afazer amizades"

Mom Cacwlro AIvm, • anoa

pJq' rosto."Sei a maioria da^letras decor",dizia \-() Colegio Sion. 
"no 

Rio. Laura Colombo c Ana I 'itdria Passarelli c/it>raram toda a tar de: unia cena repetida em escolasdo pais intcito
Laura, sem parar de chorar.

Cenas de choro sentido como o de Laura se
repetiram em escolas da Zona Assunto em .7 ^todos a morte dos _ _ _ 1

professores do I I mS I ¦ I I
que eles eram muito novos para morrer", contou / 1^ 1 { J , %. M 1
Pedro Henrique Tavares, de 11 anos, da 5a serie do ^ %/-A»
Colegio Marista Sao Jose, na Tijuca. No Colegio

" J- a»pB|
r'.C!^7 v„

i^—mBBmmmBusBssssmmmBss3E£iZ~JBB&zz 
No Colégio Sion, no Rio, Laura Colombo e Ana Vitória Passarelli choraram toda a tarde: uma cena repetida em escolas do país inteiro
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Desde 

domingo, crianças de to-
do o Brasil choram a morte
dos cinco integrantes da banda
Mamonas Assassinas. Desde
domingo, seus pais tentam de-
cifrar o motivo de tanta pai-
xão, agora convertida em tris-
teza. Não hã razão aparente
para este amor infantil que, de-
pois da tragédia, fez boa parte
da garotada perder o apetite,
pedir para não ir à escola ou
ouvir com pesar sincero as

canções que, até, sábado, cantavam alegres dentro
de casa. As letras das canções deixadas pelo grupo
não são dirigidas às crianças, talvez conquistadas
pelo jeito divertido dos cinco heróis. "Eles eram
brincalhões e davam muita alegria ao Brasil", deu a
sua explicação a menina Monna Carneiro Alves, de
9 anos. Aluna da terceira série do Colégio São
Vicente de Paula, no Cosme Velho, Zona Sul do
Rio, Mona sabe de cor todas as canções do grupo.
Tem fita, CD e, até aqui, veio guardando todas
reportagens publicadas sobre a banda. "Fiquei mui-
to triste e chocada com o acidente. Eles me ensina-
ram a ter alegria, a respeitar os outros e a ter
amizades."

Como duvidar de uma criança de 9 anos? "Eles
chegaram de repente e foram embora de repente",
desabafou em sua filosofia infantil Maria Clara
Guedes de Castro, de 11 anos, também aluna do
Colégio São Vicente de Paula. Não foi só ali. A
criação de textos e desenhos foi um escape para a
dor da garotada em escolas como o Centro Educa-
cional Anísio Teixeira (Ceat), em Santa Teresa,
bairro de ricos e pobres no alto de um morro entre o
Centro e a Zona Sul. No Colégio Sion, as alunas
Laura Colombo, de 11 anos, Ariane Dias Faria, de
12, e Ana Vitória Passarelli, de 11, choravam sem
parar. Na hora da saida, foram consoladas por
amigas também emocionadas. "Depois 

que desci
para brincar e minha mãe me olhou, voltei a chorar.
Dinho faz aniversário no mesmo dia que minha
mãe", justificou Laura. "Foi uma morte muito
estúpida", lamentou Ariane. "Quando me disseram
que eles estavam mortos, pensei que fosse brincadei-
ra", contou Ana Vitória, com lágrimas correndo
pelo rosto. "Sei a maioria das letras de cor", dizia
Laura, sem parar de chorar.

Cenas de choro sentido como o de Laura se
repetiram em escolas da Zona Norte. Assunto em
todos recreios, a morte dos cinco jovens também
virou tema de aula em alguns colégios. "Todos os
professores falaram do conjunto. A maioria disse
que eles eram muito novos para morrer", contou
Pedro Henrique Tavares, de i 1 anos, da 5a série do
Colégio Marista São José, na Tijuca. No Colégio
Santos Anjos, no mesmo bairro, os ídolos foram
lembrados na oração diária que a diretora, Irmã
Maria Conceição Ferreira, faz com os alunos. No
vizinho Colégio Batista Brasileiro, os professores
trabalharam com atenção redobrada. "Muitas mães
nos procuraram preocupadas, porque os filhos esta-
vam chorando desde domingo", disse a orientadora
educacional Gláucia de Sousa.

No Colégio São Vicente de Paula, a professora
de Português da quarta série, Kedma de Oliveira,
percebeu a tristeza e propôs que os alunos fizessem
redações, ilustradas ou não. "Eles ficaram muito
mexidos", relatou. O auxiliar de disciplina Almir
Barbosa lembrou que era comum a criançada trazer
CD ou fita para tocar durante o recreio. "Agora
acabou", disse, também emocionado. "Foi triste.
Eles eram muito jovens e começaram a carreira há
pouco tempo. Por enquanto prefiro não ouvir o CD
para não ficar mais triste. Quando ouvir, vou ficar
pensando que eles estão vivos", depôs Luiza Vereza
Batista, de 9 anos, aluna do São Vicente, em busca
de uma fórmula para aliviar a tristeza.

No Ceat, um grupo de alunos resumiu seu senti-
mento em desenhos. Maria Clara Guedes de Castro
recorreu ao álbum que ela mesma fez com reporta-
gens publicadas sobre o grupo. 

"O 
que dá mais

pena é que eles eram muito alegres", lamentou.
Douglas Costa Hosken, 12 anos, converteu sua
tristeza em preocupação: 

"Não deu nem tempo
para eles gastarem o dinheiro deles." Choro que
segue. "Me sinto traumatizado", resumiu Gustavo
Cabida Haag, de 10 anos. Rosto bonito emoldura-
do por cachos ruivos, Thalissa Cristina Leão de
Souza, também de 10 anos, consolava-se com um
sonho impossível: "Vou abrir a geladeira e encon-
trar um bilhetinho dizendo que era tudo uma brin-
cadeira."

No Colégio Santos Anjos, na Tijuca, o o rigor
católico das irmãs cedeu diante do abatimento ge-
ral. "Houve 

quem chegasse aqui dizendo que não
queria assistir aula porque estava de luto. Foi o
assunto do dia", relatava a professora de Religião
do Colégio Santos Anjos, Irmã Marina Andrade,
enquanto a tuma de quase 30 alunos da Ia série, ali
perto, cantava Sabão crá-crá. "Eles 

precisam extra-
vasar", perdoou a professora Glória Matos. A letra
maliciosa, porém, não arrancou risos da pequena
Jéssica Pereira, de 7 anos. "Estou muito triste",
balbuciou, chorando sobre o desenho em que o
vocalista Dinho aparecia sobre um avião.

Tristeza tão grande os professores só lembravam
ter visto na morte de Ayrton Senna, há dois anos."Só não chorei porque ainda não acreditei na noti-
cia. Mas, lá em casa, ficou todo mundo tão triste
que nem o aniversário da minha mãe animou o
pessoal", disse o menino Pedro, do Colégio São
José. que não levou bronca por não ter feito o dever
de casa. A tragédia também abateu adultos. A mãe
do primo de Pedro, Jorge Gonçalves, de 12 anos.
aluno da 6a série do colégio, desistiu de levar o filho
a uma festa quando soube da noticia. "Ela não
quis", contou o menino.

No Ciep Samuel Wainer. na Tijuca. alunos de
menos dividiam a mesma tristeza. "Eles bateram

"Eu 
fiquei muito triste. Eles me ensinaram a ter alegria, a respeitar os outros e afazer amizades'

Mona Canteiro Alva*, 0 anos

com o avião numa árvore. Vou desenhar o avião
explodindo", dizia Gisele da Silva, de 9 anos, para a
amiga Cristiane Pereira de Figueiredo, de 7 anos,
ambas da Ia série. "Ainda bem que minha mãe
comprou a fita deles. Assim, eu posso continuar
ouvindo as músicas", conformava-se Gisele, para
cantar em seguida Pelados em Santos.

Não foi só no Rio. A mesma tristeza atravessou
o Brasil e alcançou o Rio Grande do Sul. Em Porto
Alegre, as lamentações se disseminaram nas escolas.
No domingo, quando a noticia da
tragédia consumiu quase toda a
programação das TVs, adolescen-
tes começaram a trocar telefone-
mas. Ontem, o clima entre os alu-
nos era de pesar, mas sem mani-
festações. "Essa calma até nos
surpreendeu. Esperávamos algum
tipo de manifestação", disse Alvi-
no Brauer, assistente de direção
do Colégio Farroupilha, que tem
3 mil alunos. A tristeza silenciosa
também surpreendeu o diretor do
Colégio Anchieta, padre Francis-
co. "Ninguém 

pediu cancelamen-
to de aula e nem houve manifesta-
ções."

A paixão pelos cinco jovens mortos também
atravessou fronteiras culturais. Em Curitiba, crian-
ças índias se mantiveram durante horas à frente do
aparelho de TV na sede da Funai. "Estou triste,
muito triste. Já chorei muito. Só gostaria de dizer
tchau". dizia Douglas Pri Pra, de 4 anos. neto do
cacique Olímpio Pri Pra, da tribo Xockleng. Dou-
glas não era o único. Todas as crianças ali sabiam
cantar as canções da banda. "Isso foi horrivel". fez
o seu desabafo Joina Xcoloto. de 6 anos.

Na escolas da Bahia, a tragédia que comoveu
meninos índios do Paraná foi assunto e tema de
desenhos. "Tem tantos assassinos por aí... Por que
justamente os Mamonas tinham que morrer?", per-
guntou, inocentemente, à professora Paula Men-
donca Stringuetti, um dos alunos da terceira série
da Escola Anglo Brasileira, em Salvador. "Eles
sempre fizeram a gente tão feliz." Todos os dias, a
professora Paula reserva 15 minutos de sua aula
para discutir um tema livre. O de ontem foi a morte

dos ídolos. A maioria das crianças
comparou a alegria do nascimen-—— 
to com a tristeza da morte. "Neste
momento, há em algum lugar um
pai muito alegre com o nascimen-
to do filho, enquanto em outro
lugar algumas famílias estão cho-
rando por causa da morte dos
seus. Como Deus pode fazer isto
ao mesmo tempo?", questinou
outro aluno.

A maioria das professoras pre-
cisou desviar o tema para conter a
angustia de crianças que, pela pri-
meira vez, experimentavam a sen-
sação da perda de um ídolo. "Dei
bastante tempo para eles conver-

sarem. Quando o assunto saturou, começei a aula.
Alguns ilustraram o caderno com o avião explodin-
do. As crianças estão sofrendo muito", deu seu
testemunho Maria Cristina Rodamilans, professora
da primeira série do Anglo Brsileiro. Na escola,
apenas Diego. de 9 anos, foi dispensado das aulas,
entristecido.

Para os alunos da escola de Alfabetização do
Projeto Axè. que cuida de crianças de rua. a reação
também foi triste, mas diferente. Acostumados com

as asperezas da vida miserável, a morte, entre eles. é
tema recorrente. "Eles foram assassinados", afir-
mou uma menina. A educadora Patrícia Assunção
relatou todos os detalhes que conhecia do acidente e
orientou a discussão. "A tristeza é manifestada de
uma forma diferente em nossas criancas", disse.
"Eles 

já se acostumaram a ver violência. Como
neste caso foi um acidente, o sentimento foi de
surpresa. Eles eram vidrados nos Mamonas."

A mesma tristeza que tomou conta da criançada
de Salvador, da mais pobre à mais rica, dominou
ontem as escolas de Fortaleza. No Colégio Irmã
Maria Montenegro, a aula na 4o série D só começou
depois que os alunos rezaram um Pai Nosso e uma
Ave Maria pela alma dos ídolos. A idéia da reza foi
de Juliana Medeiros, de 9 anos. A professora Fáti-
ma Monteiro aceitou a sugestão e até incentivou.
Juliana contou que, na oração, fez um pedido:"Para os Mamonas arranjarem um canto muito
bom lá no céu." Luciana Lira, de 10 anos, da
mesma turma, não tem dúvida: "Com certeza, eles
merecem ir para o céu, porque fizeram muitas
pessoas felizes."

O horário da reza coincidiu com o enterro dos
ídolos, no município paulista de Guarulhos. Natália
Oliveira, de 10 anos, disse que chorou "com 

pena"
quando recebeu a notícia da mãe. "Só não chorei
mais do que quando meu pai morreu", a menina
buscou uma comparação sincera. Alberto Radamè
Cavalcante Pires, de 11 anos, fez dois desenhos
sobre os rapazes mortos. Alberto guarda em casa.
como troféus, um CD e fitas de video com imagens
de shows dos Mamonas. Lorena Nunes, 10 anos.
disse que passou o dia escutando o CD.

As canções que Lorena tanto ouviu ontem pre-
dominaram, na véspera, na tradicional missa domi-
nical da Igreja Matriz do Espinheiro. um dos bair-

"Por enquanto

prefiro não ouvir o

CD para não ficar

mais triste. Quando
ouvir, vou ficar

pensando que eles

estão vivos"
Luba Batista, 9 anoa

1 

tragédia 
que

deixou triste o

coração infantil

Crianças de todo o país choram o fim da
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"As 
vezes acho que vou abrir a geladeira e encontrar um bilhetinho dizendo que era tudo brinccideirci"

Thalltta Cristina, 10 »no«

Na escola, saudade

faf a M Jf&feragora 
6 inspira«?ao

"Acordei, liguei a TV e soube da noticia.
¦, {„ Fiquei triste, so que nao chorei. Eles estavam

j r ,t i i:, indo para Portugal para fazer sucesso
' internacional, pena que aconteceu esse acidente.

ypi|v j 
No Fantastico estava mostrando quase toda a

^ iN* - ''f v'^a ^e'es- 0 primeiro nome do grupo era
W 
/mi Utopia. Eu fiquei escutando uma musica deles

so para lembrar. E ai chorei".

Andre Dias Arani, 10 anos, aluno da 4a serie do
Primeiro Grau do Colegio Sao Vicente de Paula
(Rio)
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Clarina Aquino. 6 anos, aluna da liirma 19 do
ssnweKKs'.g* /4 Maria Clara Guedes de Castro , 11 anos, 5" serie Colegio Santos Anjos, na Tijuca. Zona Norte

wJk txa'% do 1° grau, Centro Educional Anisio Teixeira _ .
v (CEAT). Santa Teresa "Eunaogosteidesscacidente,naverdadco'" * sdL^ aviao era muito antigo, tinha quase a idade da' 

Yr t flftf „tmj/m Gisele Vicente lia Silva- 9 anos'/" graw. minha mae. 0 jato nem tinha caixa-preta. Se ele
 ''|Fii!S3Sl^^^e!!p^''lw^^ | s CIEP Samuel Wainer, Tijuca tivesse, nada disso ia acontccer", texto ilustrado

^.rasa ^iFTOWiPi 
Xta«te Co«« Hmto, /2 «»»; 5" .vrnc do I• comumavBobatendocmy^rvorc.

¦ry rrf^mU^ grau, CEA T, Santa Teresa Igor Pinheiro Binder, 10 anos, aluno da 4" serie

&fSS3B0T i .... do Primeiro Grau do Colegio Sao Vicente de
4) Vinicius Geraldo, 4a serte do 1° grau, CEAT
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WW Eduardo 
Chagas, 12 anos. aluno da 6" sirie do

—__—___—  "Fiquei assustada e nao acreditei no que ainda
esta acontecendo. Nao quero acreditar no que

— es,^° falando mas esta muito dificil porque

banda que enchia suas vidas de alegria

agora o pais mais solitario e o Brasil. Estou
sentindo falta do Dinho e dos outros. Os

ros mais chiques do Recife. Com 800 fieis presentes, tato, a dire<;ao da escola rejeitou o pedido.: mental esgotar o assunto. Senao. o tema ia voltar ao Mamonas se foram, mas deixaram uma grande
a maioria crianijas e adolescentes, a cerimonia se "Convencemos os alunos da necessidade de fazer longo da semana e novamente a turma cairia de alegria, uma grande lembran<;a, o humor c a
transformou em emocionante homenagem a banda. as provas", disse a coordenadora Graga Vieira. ritmo. E o momento, vamos respeitar o sentimento alegria".
Sem combina^ao previa, todo o culto celebrado "Ainda no domingo tra^amos nossa estrategia e deles", disse a professora. Thalissa Cristina Leao de Souza, 10 anos, aluna
pelos padres carmelitas foi um requiem para Dinho, ontem mandamos nossos supervisores espirituais a Em outra sala, os alunos da segunda serie escre- . • • . prjmeir0 Grau do Colegio Sao
Bento, Samuel, Sergio e Julio Rasec. Alem de rezar todas as salas. Elesconfortaramosjovens, fazendo- veram mensagens de despedida em cartazes. depois e
pela alma dos cinco rapazes, a assistencia encerrou os ver que esta situa^ao faz parte da vida e o mundo colados no mural do corredor. "Eu fiquei triste, * lcentc de Paula
a missa entoando a can^ao Pelados em Santos, nao para so porque perdemos entes queridos". chorei. Eu nao queria que eles fossem embora. Eles
acompanhada pelos jovens instrumentistas que Em Brasilia, onde a banda deuseuderradeiro show eram legais", esxplicava Renato Nunes, de 8 anos. 
sempre tocam durante missa. No fim, Daniela Cis- antes de embarcar para a morte, na noite de domingo. No colegio Dom Bosco, da rede privada, os professo- y/~L
neiros Arrais, 13 anos, falou aos fieis. Disse ter a tragedia comprometeu o rendi- res tambem tiveram problemas com -/ /certeza de que 

"naquela hora os Mamonas ja esta- mento escolar das criancas. Diante a ^ aten?ao dos alunos. Perci- ^ i ,/ vy/ /
vamnoceu". de turmas tristonhas, professoras «\/r lia Gomes Soares, de 35 anos, que r._b~ ¦£. 

^ "*£_ /
Alem de fa, Daniela tinha um motivo especial foram obrigadas a discutir o assun- Mlluia III36 ensina Gencias para as turmas da  ^ /

para sua homenagem: ela e as amigas Emilia Buar- to. Os alunos trouxeram fotos qHjoii quinta serie, contou que, em vez de c^ /i
que. de 11 anos, e Luciana, de 12, foram as imicas aut6grafos,choraramefizeramtra- prestaratengao,os alunos conversa- "v ~ J? U,
pernambucanas a consegutr furar o cerco da segu- balhos com mensagens de despedi- VOltei 3 chorar. vam sobre o acidente. Alguns che- \/f M \ / 1 > \
ranfa para conversar com os musicos e beijar da para o grupo. Foi assim na ninhn ffl7 garam a pedir para a professora / j?cantor Dinho. no dia 28 de dezembro, quando Escola Normal de Brasilia, por fazer uma oracao em voz alta pela V ; J) /
banda fez um show na cidade para 15 mil pessoas. exemplo, colegio de aplicaoao para aniversarin no alma dos idolos. "Eu acabei orando -—K <T // wriOntem de manha, antes de ir para a escola, Emilia treinamento de professores da rede ». em todas as turmas em que dei aula j ^-t~J \
soltou um balao da varanda de casa. Nele, anexou publica. Ao peiceber que os alunos mesmO 018 que disse. yN / —^4 ¦-1^ i
seguinte "bilhete 

para Deus": "Por favor, receba de primeiro grau do tumo da tarde minhfl mae" Para a vice-diretora do colegio 0 Jbem os cinco integrantes do grupo Mamonas Assas- estavam desatentos, os professores Aiiw rwu, ia mnom Dom Bosco, Ana Maria Franga. _ / v^xZ2f~x ^5" J r-
sinas". resolveram falar da tragedia. A  responsavel pela orientaQao peda- /•— c„ 'i 

y i r? / 
' i

A dor pela morte dos idolos nao se restringiu professora de portugues Katia Les- gogica dos alunos de quinta a oi- W r /y^K\ \ 1
plateia da missa. O centro do Recife praticamente sa. 31 anos, logo no comedo da tava series, o acidente abalou as /— V/Vj
parou as 13h de ontem. Neste momento, todas as aula, decidiu chamar os alunos da 4' serie para o criangas "por causa da mensagem que os Mamonas \ JV
iojas de eletrodomesticos ligaram as TVs, que trans- centro da sala e conversar. Sentados em roda,cadaum passavam". 

"A alegria descompromissada e o en- ^ - ' II
mitiam ao \ivo o enterro dos cinco rapazes. Nas contou como recebeu a noticia e o que sentiu. Muitas frentamento sem medo representam, para a crianca - ^
escolas, principalmente as de primeiro grau, a morte meninascome^aram a chorar. e o pre-adolescente, o que eles querem ser". arriscou ^ f
dos musicos foi o assunto em quase todas as rodas. "Foi uma especie de desabafo. Depois, levei para Ana Maria. "O choque so e comparavel ao da x v /v
A mesma Daniela que rezara pela banda na Igreja o quadro a letra da musica Chopis centis e trabalhei morte de Ayrton Senna. Mas de Ayrton as criangas jl
do Espinheiro liderou um abaixo-assinado no Cole- a questao da norma culta e da linguagem popular. gostavam ha mais tempo." A aluna Loana Gomes. ** ij

gio das Damas, onde cursa a T serie, pelo adiamen- Foi o jeito". contou Katia. Segundo a professora, a 13 anos, da setima serie. desafiou o diagnostico da 'jt-—-———= —r  
^ . r . .

to da prova de matematica. "Ninguem esta com queda no rendimento dos alunos nao deve conti- diretora: "Eu, nao. Eu senti mais do que na morte nennque Jorge rotues, y anos, ajuno do Colegio
cabe^a para provas hoje", explicou. Com muito nuar nos proximos dias. "Hoje 

(ontem). era funda- do Senna", earantiu. sincera. rma . ana, onenegro^, orta c,a _ >
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'Às 
vezes acho que vou abrir a geladeira e encontrar um bilhetinho dizendo que era tudo brincadeira"

THbIIsm Cristina, t O anos

Na escola, saudade

agora é inspiração
"Acordei, liguei a TV e soube da notícia.
Fiquei triste, só que não chorei. Eles estavam
indo para Portugal para fazer sucesso
internacional, pena que aconteceu esse acidente.
No Fantástico estava mostrando quase toda a
vida deles. O primeiro nome do grupo era
Utopia. Eu fiquei escutando uma música deles
só para lembrar. E aí chorei".
André Dias Arani, 10 anos, aluno da 4a série do
Primeiro Grau do Colégio São Vicente de Paula
(Rio)

Clarina Aquino, 6 anos, aluna da turma 19 do
Colégio Santos Anjos, na Tijuca, Zona Norte

"Eu não gostei desse acidente, na verdade o
avião era muito antigo, tinha quase a idade da
minha mãe. O jato nem tinha caixa-prcta. Sc ele
tivesse, nada disso ia acontecer", texto ilustrado
com um avião batendo em uma árvore.
Igor Pinheiro Binder, 10 anos, aluno da 4a série
do Primeiro Grau do Colégio São Vicente de
Paula

1) Maria Clara Guedes de Castro , 11 anos, 5a série
do Io grau. Centro Educional Anísio Teixeira
(CEAT), Santa Teresa

2) Gisele Vicente da Silva, 9 anos, I" série do /" grau,
CIEP Samuel IVainer, Tijuca

3) Douglas Costa Hosken, 12 anos, 5" série do 1"

grau, CE A T, Santa Teresa

4) Vinícius Geraldo, 4a série do Io grau, CE A T

nMírf»KW
Eduardo Chagas, 12 anos. aluno da 6" série do
I" grau do Centro Educacional Anísio Teixeira

"Fiquei assustada e não acreditei no que ainda
está acontecendo. Não quero acreditar no que
estão falando mas está muito difícil porque
falta a alegria que eles traziam. Os Mamonas
faziam o Brasil o país mais feliz do mundo e
agora o pais mais solitário é o Brasil. Estou
sentindo falta do Dinho e dos outros. Os
Mamonas se foram, mas deixaram uma grande
alegria, uma grande lembrança, o humor e a
alegria".
Thalissa Cristina Leão de Souza, 10 anos. aluna
da 4a série do Primeiro Grau do Colégio São
Vicente de Paula

banda que enchia suas vidas de aiegría

tato. a direção da escola rejeitou o pedido.:"Convencemos os alunos da necessidade de fazer
as provas", disse a coordenadora Graça Vieira."Ainda no domingo traçamos nossa estratégia e
ontem mandamos nossos supervisores espirituais a
todas as salas. Eles confortaram os jovens, fazendo-
os ver que esta situação faz parte da vida e o mundo
não pára só porque perdemos entes queridos".

Em Brasilia, onde a banda deu seu derradeiro show
antes de embarcar para a morte, na noite de domingo,
a tragédia comprometeu o rendi-
mento escolar das crianças. Diante »
de turmas tristonhas, professoras
foram obrigadas a discutir o assun- Mil
to. Os alunos trouxeram fotos mg
autógrafos, choraram e fizeram tra-
balhos com mensagens de despedi- Voltei
da para o grupo. Foi assim na nj.
Escola Normal de Brasília, por
exemplo, colégio de aplicação para anive
treinamento de professores da rede
pública. Ao perceber que os alunos meSIU
de primeiro grau do turno da tarde mini
estavam desatentos, os professores Ariana r
resolveram falar da tragédia. A 
professora de português Kátia Les-
sa. 31 anos, logo no começo da
aula, decidiu chamar os alunos da 4' série para o
centro da sala e conversar. Sentados em roda, cada um
contou como recebeu a noticia e o que sentiu. Muitas
meninas começaram a chorar."Foi uma espécie de desabafo. Depois, levei para
o quadro a letra da música Chopis centis e trabalhei
a questão da norma culta e da linguagem popular.
Foi o jeito", contou Kátia. Segundo a professora, a
queda no rendimento dos alunos não deve conti-
nuar nos próximos dias. "Hoje 

(ontem), era funda-

ros mais chiques do Recife. Com 800 fiéis presentes,
a maioria crianças e adolescentes, a cerimônia se
transformou em emocionante homenagem à banda.
Sem combinação prévia, todo o culto celebrado
pelos padres carmelitas foi um requiem para Dinho,
Bento, Samuel, Sérgio e Júlio Rasec. Além de rezar
pela alma dos cinco rapazes, a assistência encerrou
a missa entoando a canção Pelados em Santos,
acompanhada pelos jovens instrumentistas que
sempre tocam durante missa. No fim. Daniela Cis-
neiros Arrais, 13 anos. falou aos fiéis. Disse ter
certeza de que 

"naquela hora os Mamonas já esta-
vam no céu".

Além de fã, Daniela tinha um motivo especial
para sua homenagem: ela e as amigas Emilia Buar-
que. de 11 anos, e Luciana, de 12, foram as únicas
pernambucanas a conseguir furar o cerco da segu-
rança para conversar com os músicos e beijar o
cantor Dinho. no dia 28 de dezembro, quando a
banda fez um show na cidade para 15 mil pessoas.
Ontem de manhã, antes de ir para a escola, Emilia
soltou um balão da varanda de casa. Nele, anexou o
seguinte "bilhete 

para Deus": "Por favor, receba
bem os cinco integrantes do grupo Mamonas Assas-
sinas".

A dor pela morte dos ídolos não se restringiu à
platéia da missa. O centro do Recife praticamente
parou às 13h de ontem. Neste momento, todas as
lojas de eletrodomésticos ligaram as TVs, que trans-
mitiam ao vivo o enterro dos cinco rapazes. Nas
escolas, principalmente as de primeiro grau, a morte
dos músicos foi o assunto em quase todas as rodas.
A mesma Daniela que rezara pela banda na Igreja
do Espinheiro liderou um abaixo-assinado no Colé-
gio das Damas, onde cursa a T série, pelo adiamen-
to da prova de matemática. "Ninguém está com
cabeça para provas hoje", explicou. Com muito

Henrique Jorge Pontes, 9 anos, aluno do Colégio
Irmã Maria Montenegro, de Fortaleza (CE)

?

?
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SAO PAULO — Hildebrando Alves, pai do voca- acidente. "0 Departamento de Aviagao Civil preci- nenhuma de fazer esse show e eu disse isso", reme- ninguem, senao vem todo mundo pedir", contou.
lista Dinho, tentava, no velorio dos Mamonas As- sa fazer uma investiga$5o para ver de quem 6 morou o pai. O pai diz que o filho morreu sem saber o quanto
sassinas, encontrar um culpado para a tragedia. culpa", sugeriu Hildebrando. Hildebrando Alves cuidava dos negocios parii- havia ganho nos oito meses de sucesso. "Ele nunca
Numa conversa com o apresentador de TV Gugu A ausencia do empresario da banda no velorio culares do filho, a quem atribui grande generosida- me perguntou quanto tinha. Eu tinha comprado
Liberato, Hildebrando acusou de inexperiente tambem era atribuida a revolta das familias. Os pais de. Ontem, o pai de Dinho recordava-se de um USS 10 mil para o Dinho viajar para Portugal, mas
piloto do' Lear Jet, Jorge Luis Germano Martins, 30 e amigos de Dinho lembravam o estado de guerra show beneficente dos Mamonas na cidade de Dra- ele me repreendeu. Disse que so precisava de USS 2
anos. "Eu fiquei chocado quando vi que ele era tao no qual viviam com Samy Roberto Elia, empresario cena, no interior paulista. 

"Ele me mandou na mil. Mas ai ele descobriu que os outros da banda
novinho. Nem comandante ele era. Era um co-pilo- da banda, acusado de carregar tanto a agenda que frente, porque estava com medo de que o show nao nao estavam levando dolar nenhum, e distribuiu os
to em treinamento. Um sobrinho meu ainda disse os Mamonas eram obrigados a comer no aviao, arrecadasse tudo o que era necessario para salvar USS 10 mil entre eles. Claro que eles me pagaram.
ao Dinho para ele nao andar com aquele piloto, entre um show e outro. "Eu reclamava com meu um hospital. Li, eu fui procurado por um homem, Tenho aqui um cheque de R$ 3 mil que o Samuel
muito novo e inexperiente. Ouvi dizer que ele nunca filho, mas ele me dizia para deixar assim. Nao posso com uma crian$a no coio, que me pedia R$ 1 mil me deu, e eu ainda nao descontei", mostrava o pai
tinha descido na pista de Cumbica", queixou-se dizer que eles faziam shows for^ados. Tinham um para completar o pagamento de uma cirurgia para do vocalista. "Nao vou dizer que valeram a pena os

pai. 
"0 

piloto se assustou quando acenderam as acordo com o empresario. Mas eles trabalhavam crian^a. Eu disse que entrava em contato depois, oito meses de sucesso, porque preferia o meu filho
luzes da pista e derrubou o aviao", concluiu. demais. Quando marcaram esse show de Brasilia, mas o Dinho me mandou dar o dinheiro na hora. vivo a qualquer coisa. Mas fico satisfeito de ele ter

Em entrevistas, porem, Hildebrando evitou criti- na ultima hora, eu protestei. Eles tinham de ir para Me disse: pai, vai ver que a crianca nao pode chegado tao longe. O que ele fez foi com seu
car diretamente o piloto, que tambem morreu no Portugal e viajar 21 horas. Nao tinha necessidade esperar. Di os R$ 1 mil e pede para ele nao contar esforvo", consolou-se o pai.

^ 
' ¦WBammi

Hildebrando Alves (ao centro), pai de Dinho, queixou-se da inexperiencia do piloto Jorge Luis Martins e contou que um sobrinho tentou dernover o vocalista a voar com ele

PM controla tumulto ^gjg

velorio da cantora Elis Regina, em Sao Paulo, em ruas e avenidas que ligam o estadio onde foi o I
janeiro de 1982, os numeros ainda estao bem distan- velorio ao Cemiterio Parque Jardim das Primave- I
tes da multidao que acompanhou o cortejo do ras. I
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Milhares de fas acompanham^^^m^^em do Tort^^meb^^wi^IaMl^&icm^MS * \

Hildebrando Alves (ao centro), pai
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"Nem 
comandante ele era. Era um co-piloto em treinamento"

HlhMmndo Atv**, pai do vocalista Mnho

SÃO PAULO — Hildebrando Alves, pai do voca-
lista Dinho, tentava, no velório dos Mamonas As-
sassinas, encontrar um culpado para a tragédia.
Numa conversa com o apresentador de TV Gugu
Liberato, Hildebrando acusou de inexperiente o
piloto do Lear Jet, Jorge Luís Germano Martins, 30
anos. "Eu fiquei chocado quando vi que ele era tão
novinho. Nem comandante ele era. Era um co-pilo-
to em treinamento. Um sobrinho meu ainda disse
ao Dinho para ele não andar com aquele piloto,
muito novo e inexperiente. Ouvi dizer que ele nunca
tinha descido na pista de Cumbica", queixou-se o
pai. 

"O 
piloto se assustou quando acenderam as

luzes da pista e derrubou o avião", concluiu.
Em entrevistas, porém, Hildebrando evitou criti-

car diretamente o piloto, que também morreu no

acidente. "O Departamento de Aviação Civil preci-
sa fazer uma investigação para ver de quem é a
culpa", sugeriu Hildebrando.

A ausência do empresário da banda no velório
também era atribuida á revolta das famílias. Os pais
e amigos de Dinho lembravam o estado de guerra
no qual viviam com Samy Roberto Elia, empresário
da banda, acusado de carregar tanto a agenda que
os Mamonas eram obrigados a comer no avião,
entre um show e outro. "Eu reclamava com meu
filho, mas ele me dizia para deixar assim. Não posso
dizer que eles faziam shows forçados. Tinham um
acordo com o empresário. Mas eles trabalhavam
demais. Quando marcaram esse show de Brasília,
na última hora, eu protestei. Eles tinham de ir para
Portugal e viajar 21 horas. Não tinha necessidade

nenhuma de fazer esse show e eu disse isso", reme-
morou o pai.

Hildebrando Alves cuidava dos negócios parti-
culares do filho, a quem atribui grande generosida-
de. Ontem, o pai de Dinho recordava-se de um
show beneficente dos Mamonas na cidade de Dra-
cena, no interior paulista. 

"Ele me mandou na
frente, porque estava com medo de que o show não
arrecadasse tudo o que era necessário para salvar
um hospital. Lá, eu fui procurado por um homem,
com uma criança no colo, que me pedia RS I mil
para completar o pagamento de uma cirurgia para a
criança. Eu disse que entrava em contato depois,
mas o Dinho me mandou dar o dinheiro na hora.
Me disse: pai, vai ver que a criança não pode
esperar. Dá os RS I mil e pede para ele não contar a

Empresário não

aceita acusação

SÃO PAULO — Na estrada com os #»>. ^ios desoc
que eles trocaram o inexpressivo Utopia pelo bem-
sucedido Mamonas Assassinas, o empresário e pro-
dutor Rick Bonadio insiste em se dizer mais amigo
do que intermediário dos negócios da banda."Sou
músico e até toco em algumas faixas, no disco deles.
Só assumi os interesses comerciais, para evitar que
eles se prejudicassem nesse mercado viciado e ines-
crupuloso. Eles eram bons e não ligavam a mínima
para dinheiro", revela o empresário.

Ainda abalado com a tragédia — que explica
como o fim de "uma missão que eles tinham a
cumprir e cumpriram" —, Bonadio resistiu a falar
com a imprensa, dizendo-se espantado com os co-
mentários feitos no velório, sobre responsabilidades
em relação ao desastre de avião.

As criticas de familiares dos Mamonas, que atri-
buem aos empresários a pesada e prejudicial carga
de trabalho imposta ao grupo, são rebatidas por
Bonadio. ao garantir que 

"todos os shows eram
mareados de comum acordo". Mais: "Nunca deci-
dimos nada ou fechamos contratos, sem que os
garotos tivessem aceitado."

A queixa mais freqüente, na longa cerimônia do
adeus, foi a de que não havia necessidade do show
em Brasília. Bonadio esclarece que essa apresenta-
ção estava agendada há meses e fazia parte da turnê
da banda. "O 

que aconteceu não tem explicação,
assim como não adianta buscar substitutos para os
Mamonas. Eles eram únicos e não há como imitar
sua alegria natural."

A possibilidade de gravação de um outro disco, a
partir do material dos últimos shows ao vivo do
grupo, é vista pelo empresário com cautela. "Eles
não deixaram qualquer gravação com qualidade
suficiente para ser aproveitada", esclarece. O dire-
tor artístico da EMI-Odeon, João Augusto, confir-
ma: os garotos sequer deixaram gravadas experi-
mentalmente as músicas nas quais trabalhavam pa-
ra o novo disco. Nem mesmo a fita de vídeo exibida
à exaustão pelo programa Fantástico, no domingo
— produzida sem grande apuro técnico, para a
divulgação dos shows em Portugal — deve ser
comercializada. "Agora, a família è que vai decidir.
Os pais é que são os herdeiros dos direitos auto-
rais", explica Bonadio. Por ele, nada mais deveria
ser feito. "Acho 

que devemos guardar na lembrança
a alegria que eles nos deixaram..."

SÃO PAULO — Responsáveis pelo resgate dos
corpos dos integrantes dos Mamonas Assassinas,
oficiais do Corpo de Bombeiros também viveram
momentos de forte emoção pelo envolvimento que,
por histórias anteriores ou através de seus filhos,
tinham com os músicos.

"Queria ter encontrado o grupo a tempo de
poder socorrê-lo. A morte é exatamente o contrário
do que buscamos. É uma frustração", comentou o
capitão Antônio Marcos da Silva, que comandou a
operação de resgate.

O que encontrou foram corpos mutilados à es-
querda dos destroços do avião, o primeiro deles o
de Júlio César Barbosa, de 28 anos, que estava sem
as pernas e um dos braços. A seguir o pessoal da
operação localizou os restos mortais do piloto e dos
demais passageiros. O último corpo encontrado foi
o de Dinho, o líder da banda, só recolhido quando
os demais já começavam a ser içados por um heli-
cóptero para serem levados ao IML.

O comandante Silva trabalhou toda a madruga-
da de domingo no local do acidente. Dali mesmo
teve de ligar para o filho Yvens. de oito anos, fã do
grupo, para desmarcar o passeio da manhã de
domingo e dar a triste notícia, que Yvens imediata-
mente passou adiante, aos amigos, todos integran-
tes da legião de fãs infantis do conjunto.

Ao transportar os Mamonas num caminhão do
Corpo de Bombeiros no inicio de fevereiro, quando
o grupo saia de um show no Ginásio Poliesportivo
de Guarulhos, o tenente João Luiz de Campos,
comandante da 1" subunidade dos Bombeiros de
Guarulhos não podia imaginar que esta cena se
repetiria, menos de um mês depois, de modo tão
trágico. Foi ele quem comandou a operação de
transporte dos corpos do ginásio onde estavam
sendo velados até o cemitério Jardim Primavera.

Ele lembra do bom humor da banda. Dinho.
logo ao entrar no caminhão, se apoderou do micro-
fone do sistema de som interno e bradou para as fãs
que os rodeavam: "Estamos aqui com eles (os bom-
beiros), pessoal". Segundo o tenente, já eram quase
20 horas e eles ainda iam fazer um show em Jundiai
naquela mesma noite.

O tenente Campos ouviu o guitarrista Alberto
Hinoto comentar que era uma vida estressante, mas
que quando aparecia o sucesso o artista tinha que
aproveitar. Campos afirmou que a garotada era
extremamente simpática, sem estrelismo ou empá-
fia, e lembrou que onde quer que estivessem faziam
questão de lembrar da cidade de Guarulhos. onde a
maior parte do grupo nasceu e onde começaram
como Utopia.

Família busca culpados

Pai de vocalista afirma que inexperiência do

piloto foi a causa da tragédia com os Mamonas

ninguém, senão vem todo mundo pedir", contou.
O pai diz que o filho morreu sem saber o quanto

havia ganho nos oito meses de sucesso. "Ele nunca
me perguntou quanto tinha. Eu tinha comprado
USS 10 mil para o Dinho viajar para Portugal, mas
ele me repreendeu. Disse que só precisava de USS 2
mil. Mas ai ele descobriu que os outros da banda
não estavam levando dólar nenhum, e distribuiu os
USS 10 mil entre eles. Claro que eles me pagaram.
Tenho aqui um cheque de RS 3 mil que o Samuel
me deu, e eu ainda não descontei", mostrava o pai
do vocalista. "Não vou dizer que valeram a pena os
oito meses de sucesso, porque preferia o meu filho
vivo a qualquer coisa. Mas fico satisfeito de ele ter
chegado tão longe. O que ele fez foi com seu
esforço", consolou-se o pai.

Bixelra

• Dinho, queixou-se da inexperiencia do piloto Jorge LuL
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fartins e contou que um sobrinho tentou demover o vocalista a voar com ele

PM controla tumulto

Milhares de fãs acompanharam a passagem do cortejo fúnebre pelas ruas de Guarulhos *

SÃO PAULO — A Policia Militar, que mobilizou
500 homens para o velório e sepultamento dos
Mamonas Assassinas em Guarulhos, precisou con-
ter um tumulto na porta do cemitério, mas não
enfrentou outros problemas. 

"As 
pessoas tentaram

forçar a entrada e tivemos de agir com firmeza,
porque não havia espaço tanta gente", disse o
coronel Josias Sampaio Lopes, comandante da PM
na região nordeste da Grande São Paulo. Se o
enterro tivesse sido em São Paulo, acredita o oficial,
as dificuldades teriam sido muito maiores.

Embora o número de admiradores que acompa-
nhou o cortejo fúnebre dos Mamonas pelas ruas de
Guarulhos superasse os 25 mil fãs que estiveram no
velório da cantora Elis Regina, em São Paulo, em
janeiro de 1982, os números ainda estão bem distan-
tes da multidão que acompanhou o cortejo do

corpo do presidente Tancredo Neves — cerca de 2
milhões de pessoas — entre o Instituto do Coração
(Incor) e o Aeroporto de Congonhas, em abril de
1985. Em São João dei Rey, onde Tancredo foi
sepultado, mais de 50 mil pessoas foram ao cemité-
rio. Em maio de 1994, a morte de Ayrton Senna
também emocionou São Paulo, levando 250 mil
pessoas ao velório e 500 mil a acompanharem o
cortejo.

Em Guarulhos, não se formou uma grande mui-
tidáo. Com exceção da entrada do cemitério, onde
cerca de dez mil pessoas tentaram forçar a passa-
gem, não houve grandes concentrações. Fãs e curió-
sos dispersaram-se ao longo dos sete quilômetros de
ruas e avenidas que ligam o estádio onde foi o
velório ao Cemitério Parque Jardim das Primave-
ras.
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"Um 

piloto so faria uma curva para a esquerda ah se fossede dia e eom visibilidade total de obstaculos"

Luiz Fernando Colar*», prosldonte do Slndioato Nacional dos Aeronautas

Uma rota de sucessivas falhas"¦¦¦*¦ 
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desistir do pouso esubir ^^-v. \

^^Saad^ertaS0''3 ^\
*""""•••— RSSSBm alcancar 1.800 metros de tontamlra 

\
—^ *'••••. mBBbbBBSI altitude. Mas fez a curva para Serra ^V/ Cantaneira

Depois de passar pelo Pico do ••«,,, a esquerda e bateu em uma mm^s^r aMHfe^w 1 /— \JaraguA, ponto de referenda **•••••. montanha quando estava \N. —I flmwwHW"—\ >,
para os piloto*, JofQe^ 

uma 
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pouso na pista 9 do Aeroporto [~~ 
~~~ GUARULHO 

~ ^de Cumbica. O Learjet estava \a369km/h.Nessemomento, S^fT ,™flUjS \
sua veoicidade ntopodena ' * doJ°r*9 "* ¦:: ,_pt \

IgftttfHMV 0 LEARJET ESEUS PERIGOS | pilototinha poucaprAticA I

llf^^^H^^HB^raavides Leariet 25 sfl© considerados os jatos mals perigosos entre os que voam Para pilotos experientes. Jorge Germano Martins,

BrasM Porterem maior potdncia e serem mais velozes. suas asas sao muito 30 anos, cometeu erros pr.m«inos no voo entre Brasilia |
ma s f nas o que diminui a estabilidade. Existem outros seis tipos de Learjet, e Sao Paulo em fungfto de seu pouco tempo de pratica 1

todos menos potentes, mas com vantagens como pouco ruido e melhor no comando de jatos como o Learjet 25. Jorge tinha 1
sisfema de refriaeracSo. H4 hoje no Brasil 135 Jatos fabricados pela 170 horas de v6o, tempo considerado muito baixo para 1

empresa americana Lear|el Corporation. Os aviOes desse tipo sSo os mais um aviao de comando complexo. Segundo o

suscetfveis a acidentes, que acontecem em quantidade preocupante no comandante Luiz Fernando Colares, presidente do

Brasil Em 1994 toi reoistrada a m6dia de um acidente a cada seis mil Sindicato Nacional dos Aeronautas, o piloto precisarta
horas de v6o, indice 55% maior do que o de 1992. quando aconteceu de, no minimo, 500 horas de treino. Para o

um acidente a cada 10.800 horas. Nos Estados Unidos, a m6dia 6 comandante, a pouca experience foi a principal causa |
de um acidente a cada 105 mil horas de vdo. ^os erros primarios cometidos^pelo^piloto^^
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Quatro 

erros causaram tragedia

Segundo especialistas, piloto era inexperiente

' 
O Diloto do Lear Jet que caiu na Scrra da entre cincoedezminutosdepoisde passar no ponto eurva para a esquerd^lali se fosse de dia e eom Tamo o piloto ouvido pelo JB quanto o presi-

~ 
, p m ,,in nnv„ iL™,. _ pntre fhc os de referenda Joree Germano estava a apenas 266 visibilidade total dos obstaculos dente do Sindicato dos Aeronautas concordam era

anco'musicos' da biinda lETnas Assassinas metros de altitude da pista. Nesse momento, apare- Outro piloto ouvido pelo JORNAL DO BRA- um ponlo: um acidente como o que raatou os

cometeu ndo^mencw quatro erros considerados pri- ce o segundo erro: o piloto chegou 4 cabeceira da SIL, com 25 anos <k expencnc.a, chamou aten^ao muSlC0S do Mamonas Assassinas e outras quatro

m irios nor pilotos com grande experiencia. Uma pista a 369 quilometros por hora, quando deveria para o fato de que Jorge Germano nao tinha expe- pessoas acontcce, em geral, por causa dt uma cadua
dTSTdetr Gennarw MartiS, que tambem estar a cerca de 252 quilometros por hora. O excesso nencia sufiaente para p.lotar um Lear Jet 25, aviao de erros. "Muitas vezes, os erros come^im antes do

das Uillias; deJor^utrmancin , velocidade 
fez Jorge Germano arremeter, ou seja, muito potente, de alta velocidade, mas com pouca piano de voo. Agora e important saber em que

; SSSaSiS^3rAtSra^rerin^ a ten^ira ia^ ao estai&e. Jorge Germano tinha a^nas 170 ho- cPondiv.6eS de trabalho estava o piloto. se por exem-

^cSSoS^^oA^JTSSS nv de seguir para o sul, em diretfo a Via Dutra, ras.de voo era Lear Jet e "provavelraente", nao plo nao yinha trabalhando ha rauitas horas sem
' 

quando na como orienta^m os con,roladores, o piloto »guiu parar", d,Z Colares.

J verdade deveria guiar-se pelos instrumentos da tor- para o norte, fazendo uma curva para a esquerta. p lo o consultadOFto JB. Antes oo Lear jet .3. informacocs do tenente coronel Juan
. reT»ntrole. <lmo detSnina a rotina de opera- no lugar de seguir para a direita to falha tambem ele tmha dmpdo um Kmg to W ft™0 Vcrgara. 

chefe do 4- ScrvKo Rcgio,u.l de Aviacao

| <;oes do aeroporto. foi confirmada na nota oficial do DAC. 
SSaTde Civil, onde estao sendo feitas as investigajoes sobre

Quando garantiu ter "condigoes visuais" e pros- "Foi um erro primario", comentou o presidente j Germano foram consideradas "falta de jane- o acidente, o piloto Jorge Germano garantiu ttr twa
1 seguir por conta propria, o piloto j& tinha errado em do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Luiz Fer- ia" pJna para definir os pouco experientes. visibilidade depois de ter virado erradamente a
' outras tres ocasioes. Primeira: passou pelo chamado nando Colares, comandante de avioes MD 11 (ver- ' p.ira ^ ler uma jd^ja da pouca experiencia de esquerda, em dirc^o a serra. "Essa manobra preo-
! ponto de Santana (uma referenda de todo piloto Sao moderna do DC 10) da Vang, com 21 anos de ^ Germano, para ingressar em grandes compii- cupou muit0 0s controladorcs. Mas o piloto disse
- que pousa em Cumbica, localizado no Pico do profissao. Colares surpreendeu-se pnncipalmente nWas a6reaSi 0 piiolo precjsa ter pelo menos cinco linha condi<;5es visuais. A partir dai, o respon-' Jaragua, a dez minutos de voo do aeroporto) a uma com o fato de o piloto do Lear Jet 25 ter seguido mi, horas de va0 Depois de entrar na empresa. ^ , y6o foj Q ilotf) Mas n[io vou dizer quc
i altitude muito inferior aos 2 mil metros em relagao sentido oposto depois de arremeter. Acostumado ajnda passa dojs anos como co-piloto. faz 200 horas resoonsabilidade integral antes do fim das
: ao nivel do mar em que deveria estar. A altitude pousar em Cumbica na chegada de voos internacio- de voo de instru<;ao, 40 horas em simuladorcs e 50 . . . 
, exata ainda nao foi levantada, mas sabe-se que, nais, Colares garante: 

"Um 
piloto so faria uma dias de aulas teoricas. investiga?oes, para nao come

Viuva diz que I ;ttav^rion^o O Dcpartamcnto dc Avia^ao Civil (DAC) divulgou nola
IT l|r~f 1 I gA r~ I I |r" \ I lr~ I |r~ I IL JI (1 oficial dcscrcvwdo o aadente quc matou o grupt) dc rock

•1 f JL i- vVfcVvUW' V AllviVpVJ. AVAAWAVV Mamonas Assassinas na madrugada dc domingO. No tcxto, fica

: piloto e inocente 0 por^ sen, 
r« 1 

i"pc™°*ril™

' sio PAULO "Se nao fosse dada nrioridade ao aviagao famoso no Brasil MfenB moiores deshgados. o comandante ^araz ACidente AERONAVE LEARJET PT LSD
, SAO PAULO - Se nao fosse dada Pn^dc a0 varios IITIIf ^1)11 um pouso fonjado na mata,perto de Sao Jose do Data: 02/03/96
S pouso de dois Boeings que chegavam ao aeroporto, i . aconteceu MfrMl IKIA Xingu, MT, a 500 km de Carajas — local onde Local: ^ ^ caniardra. municipio dc Manpora.SP
' o Jorge agora estana com a gente". 0 desabafo e da & „|emhro de i 98q M'lk JIM Garcez acreditava estar — e a 1000 km de Belem. Horirio: 23:25
; viuva do piloto Jorge Luiz Germano Martins, que dominco - o voo 254 HHuH JHI Dos 48 passageiros e seis tripulantes, 43 sobrevi- AERONAVE:
; comandava o Lear Jet dos Mamonas Assassinas na <£cZ de veram O comandante e seu co-p,loto tiveram os ^gEoSE*'

viagem de Brasilia para Sao Paulo. Maraba com 54 pessoas a bordo. para Belem. breves de aviador cassados. — Tipo da acronavc: Learjet
Afirmando que seu mando era uma pessoa de desaDareceu dos radares pouco depois. Pilotado Antes da queda do Boeing 737 da Vang um — Numcro de passageiros: 9 (novel

; muito bom senso e critenosa, Cnstiane disse que ele i Comandante Cesar Aucusto Padula Gar- outro acidente, desta vez com um 707 cargueiro - Opcradora: Madri Taxi Acreo (Ribeirao.Preto)
, deve ter resolvido virar a esquerda e nao i direita, . ,, ^ deu Q rumo da Transbrasil. no dia 29 de mar?o de 1989 , em A aerobe nao possuia

! c;°.mo seTia 
J 

Pr°cedimento normal, justamente para §,ndo ^ apurou, em viz de aSnalar 27 graus Sao Paulo, deixou 21 mortos e 60 feridos. 0 Recorder. e a que grava as comunicacoes. c'hiimada de CVR, ou
evitar a colisao com os avioes que desceriam no norte ^ ^ara^ Qarcez ou ^ co-piloto, aviao vinha de Manaus e caiu antes de aternssar ^ CockPit Voice Recorder, por nao estar pre^sia a mstala?ao
aeroporto minutos depois. Ela conta que ate o trem zjlle marcara'm no ine, 270 graus oes- em Guarulhos, atingindo 21 casas e sete barra- nesie equipamento.
de pouso do Lear Jet ja havia sido baixado cos A causa do acidente foi um erro do co-piloto A acronavc csiava fa/endo a aproxima?ao (proccdimenio

• comenta que foi justamente m Mep prtmeiro • d<: igM)ra[ M avlsos de Ronaldo Ml Oliveira. que comandava a i
' * 

Cristian?di^ ouTS M^ionas i'a tinham viaia- habituados a voar na rota — que perceberam o aproxima^o do aparelho e desacelerou-o jprouniasao houre Jcsmos nos (wriiMiros de voo. os qiuis
do com seu marido virias vezes, e que ele e o sol se pondo do lado errado do aparelho — ede demasia. Pesado. o aviao perdeu allura e caiu. csiavam sendo, a todo momcnto, momtorados pelo controk de

i *  trakgo 3crco.
I co-piloto Takeda jd estavam com 0 grupo desde l——————^——— - Durante 

a aproumagao. o piloto iniciou uma arrcmctida.
ultima quarta-feira. 

"Ele inclusive tinha um com- # em face dc nao estar em condi^ocs de efetuar o pouso em
' promisso de ir buscar O Fibio Jr. em Buenos Aires T"1  iV,« - ~ A. ^ ^ scguran^a. informando a torrc que estava anwnctendo para o

. na sexta-feiia, mas cancelou diante do pedido do EUlDteSa 
SOuG VlSlOlia

; Bento. o guitarnsta do grupo. para que ele os jl-/AAA|-,x vuw (proximo a via Dutra). cntretanto o piloto informou que estava jlevasse nesta turne". . „  , .. m«t>r nnr uma revi«io ceral a cada 500 horas de em condicoes visuais e que seguiria para o sctor norte (Serra da
A viuva de Jorge afirmou que o piloto fez tres SAO PAULO- A comissao cnada para investigar passar por uma resnsaogerai a caaa 

jw 
noras ae

cursos nos Estados Unidos espedficos para pilotar o acidente com o aviao Learjet que transportava os \oo. Lorn a trcxa oe pe?as. cic sai aa oncina tumo Nestas condk^cs. conformc as regras dc irafego acreo
1 leron-ives do tino Lear Jet As filhas do casal ainda integrantes do grupo Mamonas Assassinas. vai ins- novo , explica. .. mtcrnacionais adotadas pelo Brasil. a separagao cm relapio a
nao sabem da morte do pai e secundo Cristiane. pecionar hoje a Madri Taxi Aereo. proprietaria da O propnetano de outra companhia aerea afirma, obsticulos e demais aeronaves e da responsabUidade do pitotonao saoem 

^ 
mone ao pai e scg Lrnrnw 

™ Riheirin Prrtn interior de Sao Paulo porem, que o Leanet 25 e um aviao problematico. cm comando. O piloto rcahzou curva pela esquerda para uma
, mais velha, Beatnz, de tres anos, previu o aadente. aeronaw. em Kibeirao Preto. interior ae »ao r,iuio ^ iatinhos 

no Brasil nova aproxima^o. sob regras dc voo visual, quando o procedi-
. "Ela tem um aviaozinho raovido a controle remoto Ontem. uma recepaonista informava que os direto- A maiona dc» aadentes com jatmftos rw Bra ^ 

trafe?0 ^ ^ ^ GuaruJhos esta-
e h& cerca de 15 dias fatou para minha sogra:'este res estavam fora da empresa e fora de alcance. foram com «se modelo , atirma o empresano. belece curva a direita. o que resultou no sobrevoo da Serra da
o aviao do meu Dai ele vai cair assim e ele vai Segundo o tenente-coronel Vergara, chefe do 4° Entre os problemas esta sua alta velocidade. que camarcira. Por mais de uma v«. o controle questwnou a

,„ Senico Recional de Aviacao Civil, o objetivo torna dificil o controle da aeronave. Para resolver condi<;ao de vdo da acronavc. tendo rcccbido cm resposta a
morrer ... -r " J . It. ,1.. est.iq dificuldades a Leariet realizou modificacoes conHrmaoao dc que se encontrava em condKjoes visuais. No

Cristiane disse que o marido pareoa inquieto verificar com detalhes a opera^ao da empresa. estas d^ ncuwaaes;, amomcmo 
do Jentave) acidente. os orgaos dc Controle dc

quando lhe telefonou de Piracicaba na ultima sexta- O Leaqet -5 em que viajavam os Mamonas , Trafcgo Aerco, os radares e eqiupamcntos dc auxilio a nav-ega-
' feira e di«e aue estaria de volta no domineo para Assassinas era um modelo modificado. Normal- a aeronave mais lenta e mais maiea uao aorea estavam opcrando normalmcnit;.

STiaafSv•^toSi^odeKS tnente ele tem capacidade para transpomr seis A Madn Taxi Aereo. proprietary do Learjet 23 os d«k» t nd« « as eomamo-

. SSXS acrescentando que e ^geiros. mas foi adaptado Pra levar ma,s tres « qne= -
' facil culpar quem nao pode se defender. Ela afirmou pessoas. alem do piloto e do co-piloto.^ p..,,i-v nnr™ n nvmiHn mnvntavn oueemnresas Ministerio da Aeronautica sera cmiudo apos a conclusao da' 

que a empresa Madri Taxi Aereo arcou com todos O aviao foi constrtudo enj 1978 pela companhia Pa , , ., - npri? .-i, investiga?ao a cargo do Dcpartamcnto da As ia?ao Civil
os custos do funeral Cristiane vem a Sao Paulo esta americana Learjet Corporation. Segundo um teem- assim. pequenas e desconhecidas, sao em geral o - Aloisio Marques da Cunha Ten. Cel - Av.

• semana para tratar do seeuro de vida de seu mari- co. a idade de um aviao nada tem a ver com sua gadas a grupos empresanais e lormadas para obter chefe da Divi^o de Investigate e Prevm;ao de Aadentes

do capacidade de voo ou seguran^a. "Todo aviao deve vantagens de natureza fiscal. Acronauucos do DAC.

j  -

Torre de
controle

A NOTA DO DAC
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Um piloto só faria uma curva para a esquerda ali se fosse de dia e com visibilidade total de obstáculos"

Luiz Fernando Colar®», prosldonte do Sindicato Nacional dos Aoronauta»

Uma rota de sucessivas falhas

Ao desistir do pouso e subir
novamente, o piloto deveria
seguir para a direita até
alcançar 1.800 metros de
altitude. Mas fez a curva para
a esquerda e bateu em uma
montanha quando estava a
uma altura de 1.000 metros.

Cantareira
Depois de passar pelo Pico do
Jaraguá, ponto de referência
para os pintos, Jorge
Germano Martins tentou o
pouso na pista 9 do Aeroporto
de Cumbica. O Learjet estava
a 369 km/h. Nesse momento,
sua veoteidade nfio poderia
ser maior do que 250 km/h.

Pico do Jaraguá

todovia dos Trabalh^
WÊfêfâMias

p^^BE13Hlfca*.0LEAI,J^T 
E-SEUS Perigos

ís"avíões Learjet 25 s8o considerados os jatos mais perigosos entre os que voam

no Brasil. Por terem maior potência e serem mais velozes, suas asas são muito

mais finas, o que diminui a estabilidade. Existem outros seis tipos de Learjet,
todos menos potentes, mas com vantagens como pouco ruído e melhor

sistema de refrigeração. Há hoje no Brasil 135 jatos fabricados pela
L empresa americana Learjet Corporation. Os aviões desse tipo sâo os mais
BL suscetíveis a acidentes, que acontecem em quantidade preocupante no

Brasil. Em 1994, foi registrada a média de um acidente a cada seis mil
horas de vôo, índice 55% maior do que o de 1992. quando aconteceu

RBk um acidente a cada 10.800 horas. Nos Estados Unidos, a média é
lllllllillfe. de um acidente a cada 105 mil horas de vôo.

Para pilotos experièntes, Jorge Germano Martins,
30 anos, cometeu erros primários no vôo entre Brasília |
e São Paulo em função de seu pouco tempo de prática |
no comando de jatos como o Learjet 25. Jorge tinha |
170 horas de vôo. tempo considerado muito baixo para j
um avião de comando complexo. Segundo o
comandante Luiz Fernando Colares, presidente do
Sindicato Nacional dos Aeronautas, o piloto precisaria |
de, no mínimo, 500 horas de treino. Para o
comandante, a pouca experiência foi a principal causa |
dos erros primários cometidos pelo piloto.

Segundo especialistas, piloto era inexperiente

curva para a esquerda ali se fosse de dia e com
visibilidade total dos obstáculos".

Outro piloto ouvido pelo JORNAL DO BRA-
SIL, com 25 anos de experiência, chamou atenção
para o fato de que Jorge Germano não tinha expe-
riência suficiente para pilotar um Lear Jet 25, avião
muito potente, de alta velocidade, mas com pouca
estabilidade. Jorge Germano tinha apenas 170 ho-
ras de vôo em Lear Jet e, "provavelmente", não
mais de 375 horas em toda a carreira, segundo o
piloto consultado pelo JB. "Antes do Lear Jet 25,
ele tinha dirigido um King Air, que é avião de
hélice", informou o piloto. Entre os pilotos mais
experientes do Rio e de São Paulo, as falhas de
Jorge Germano foram consideradas "falta de jane-
la", giria para definir os pouco experientes.

Para se ter uma idéia da pouca experiência de
Jorge Germano, para ingressar em grandes compa-
nhias aéreas, o piloto precisa ter pelo menos cinco
mil horas de vôo. Depois de entrar na empresa,
ainda passa dois anos como co-piloto, faz 200 horas
de vôo de instrução, 40 horas em simuladores e 50
dias de aulas teóricas.

Tanto o piloto ouvido pelo JB quanto o prcsi-
dente do Sindicato dos Aeronautas concordam em
um ponto: um acidente como o que matou os
músicos do Mamonas Assassinas e outras quatro
pessoas acontece, em geral, por causa de uma cadeia
de erros. "Muitas vezes, os erros começam antes do
plano de vôo. Agora é importante saber em que
condições de trabalho estava o piloto, se por exeni-
pio não vinha trabalhando há muitas horas sem

parar", diz Colares.
Segundo informações do tenente coronel Juan

Vergara, chefe do 4o Serviço Regional de Aviação
Civil, onde estão sendo feitas as investigações sobre
o acidente, o piloto Jorge Germano garantiu ter boa
visibilidade depois de ter virado erradamente à
esquerda, em direção á serra. "Essa manobra preo-
cupou muito os controladores. Mas o piloto disse

que tinha condições visuais. A partir dai, o respon-
sàvel pelo vôo foi o piloto. Mas não vou dizer que
ele tem responsabilidade integral antes do fim das
investigações, para não cometer uma injustiça .

entre cinco e dez minutos depois de passar no ponto
de referência, Jorge Germano estava a apenas 266
metros de altitude da pista. Nesse momento, apare-
ce o segundo erro: o piloto chegou à cabeceira da

pista a 369 quilômetros por hora, quando deveria
estar a cerca de 252 quilômetros por hora. O excesso
de velocidade fez Jorge Germano arremeter, ou seja,
subir novamente. Veio então a terceira falha: ao
invés de seguir para o sul, em direção à Via Dutra,
como orientaram os controladores, o piloto seguiu
para o norte, fazendo uma curva para a esquerda,
no lugar de seguir para a direita. Essa falha também
foi confirmada na nota oficial do DAC.

"Foi um erro primário", comentou o presidente
do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Luiz Fer-
nando Colares, comandante de aviões MD 11 (ver-
são moderna do DC 10) da Varig, com 21 anos de
profissão. Colares surpreendeu-se principalmente
com o fato de o piloto do Lear Jet 25 ter seguido o
sentido oposto depois de arremeter. Acostumado a

pousar em Cumbica na chegada de vôos internacio-
nais, Colares garante: 

"Um 
piloto só faria uma

O piloto do Lear Jet que caiu na Serra da
Cantareira, matando nove pessoas — entre elas os
cinco músicos da banda Mamonas Assassinas —

cometeu pelo menos quatro erros considerados pri-
mários por pilotos com grande experiência. Uma
das falhas de Jorge Germano Martins, que também
morreu, foi informada ontem, em nota oficial do
Departamento de Aviação Civil: ele insistiu junto
aos controladores de vôo do Aeroporto de Cumbica
que tinha boas condições de visibilidade, quando na
verdade deveria guiar-se pelos instrumentos da tor-
re de controle, como determina a rotina de opera-
ções do aeroporto.

Quando garantiu ter "condições visuais" e pros-
seguir por conta própria, o piloto já tinha errado em
outras três ocasiões. Primeira: passou pelo chamado
ponto de Santana (uma referência de todo piloto
que pousa em Cumbica, localizado no Pico do
Jaraguá, a dez minutos de vôo do aeroporto) a uma
altitude muito inferior aos 2 mil metros em relação
ao nivéí do mar em que deveria estar. A altitude
exata ainda não foi levantada, mas sabe-se que,

Viúva diz 
que

piloto 
é inocente

O Departamento dc Aviação Civil (DAC) di\ulgou nota
oficial descrevendo o acidente que matou o grupo de rock
Mamonas Assassinas na madrugada de domingo. No texto, fica
claro que o DAC responsabiliza a impericia do piloto.
NOTA À IMPRENSA
ACIDENTE AERONAVE LEARJET PT LSD
Data: 02/03/96
Local: Serra da Cantareira, município dc Manporã. SP
Horário: 23:25
AERONAVE:

Origem do vôo: Brasília
Destino: Guaruihos
Tipo da aeronave: Learjet
Número de passageiros: 9 (nove)
Operadora: Madri Taxi Aéreo (Ribeirão Preto)
A aeronave não possuia nenhuma das duas caixas pretas, a

que grava os dados do vôo. chamada de FDR. Hisht Data
Recorder. c a que grava as comunicações, chamada de CVR, ou
seja, Cockpit Voice Recorder, por não estar prevista a instalação
neste equipamento.

A aeronave estava fazendo a aproximação (procedimento
para o pouso) para a pista 09 R (direita) do Aeroporto de
Guaruihos. em condições de vôo por instrumento. Durante a
aproximação houve desvios nos parâmetros de vôo, os quais
estavam sendo, a todo momento, monitorados pelo controle de
tráfego aéreo.

Durante a aproximação, o piloto iniciou uma arremetida.
em face de não estar em condições de efetuar o pouso em
segurança, informando à torre que estava arrcmctendo para o
circuito de tráfego. Nesse momento, a torre de controle orien-
tou que o circuito de tráfego (visual) previsto era pelo setor sul
(próximo á via Dutra), entretanto o piloto informou que estava
em condições visuais e que seguiria para o setor norte (Serra da
Cantareira).

Nestas condições, conforme as regras de tráfego aéreo
internacionais adotadas pelo Brasil, a separação cm relação a
obstáculos e demais aeronaves é da responsabilidade do piloto
cm comando. O piloto realizou curva pela esquerda para uma
nova aproximação, sob regras òe vôo visual, quando o procedi-
mento de tráfego visual para o aeródromo de Guaruihos esta-
belece curva à direita, o que resultou no sobrevôo da Serra da
Cantareira. Por mais de uma vez. o controle questionou a
condição de vôo da aeronave, tendo recebido cm resposta a
confirmação dc que se encontrava em condições visuais. No
momento do lamentável acidente, os orgãos de Controle de
Trafego Aéreo, os radares e equipamentos de auxilio á navega-
ção aerea estavam operando normalmente.

Os dados relativos à visualização de radar e a* comunica-
ções com a aeronave estão armazenados para serem utilizados
pela Comissão de Investigação de Acidente O parecer final do
Ministério da Aeronáutica será emitido apos a conclusão da
investigação a cargo do Departamento da Aviação Civil

Aloísio Marques da Cunha Ten. Cel - Av.
Chefe da Divisão de Investigação e Prevenção de Acidentes

Aeronáuticos do DAC.

vagar por três horas, sem combustível e com os
motores desligados, o comandante Garcez fez
um pouso forçado na mata, perto de São José do
Xingu, MT, a 500 km de Carajás — local onde
Garcez acreditava estar — e a 1000 km de Belém.
Dos 48 passageiros e seis tripulantes, 43 sobrevi-
veram. O comandante e seu co-piloto tiveram os
brevês de aviador cassados.

Antes da queda do Boeing 737 da Varig um
outro acidente, desta vez com um 707 cargueiro
da Transbrasil, no dia 29 de março de 1989 , em
São Paulo, deixou 21 mortos e 60 feridos. O
avião vinha de Manaus e caiu antes de aterrissar
em Guaruihos, atingindo 21 casas e sete barra-
cos. A causa do acidente foi um erro do co-piloto
Ronaldo Carvalho Oliveira, que comandava a
aproximação do aparelho e desacelerou-o em
demasia. Pesado, o avião perdeu altura e caiu.

O último acidente de —
aviação famoso no Brasil
por ser marcado por vários flTHf AÍJI1;
erros humanos aconteceu W|||jW|l JKlA
cm 3 de setembro de 1989.
Era domingo, e o vôo 254 JJ||
da Varig, que decolou de
Marabá com 54 pessoas a bordo, para Belém,
desapareceu dos radares pouco depois. Pilotado
pelo Comandante César Augusto Padula Gar-
cez, de 32 anos, o Boeing 737 perdeu o rumo .
Segundo se apurou, em vez de assinalar 27 graus
ao norte de Marabá, Garcez ou seu co-piloto,
Nilson Zille, marcaram no painel 270 graus oes-
te.

Depois de ignorar os avisos de passageiros
habituados a voar na rota — que perceberam o
sol se pondo do lado errado do aparelho — e de

SÂO PAULO — "Se não fosse dada prioridade ao
pouso de dois Boeings que chegavam ao aeroporto,
o Jorge agora estaria com a gente". O desabafo é da
viúva do piloto Jorge Luiz Germano Martins, que
comandava o Lear Jet dos Mamonas Assassinas na
viagem de Brasilia para São Paulo.

Afirmando que seu marido era uma pessoa de
muito bom senso e criteriosa, Cristiane disse que ele
deve ter resolvido virar à esquerda e não à direita,
como seria o procedimento normal, justamente para
evitar a colisão com os aviões que desceriam no
aeroporto minutos depois. Ela conta que até o trem
de pouso do Lear Jet já havia sido baixado e
comenta que foi justamente esta parte que primeiro
se chocou contra a Serra da Cantareira. . .

Cristiane disse que os Mamonas já tinham viaja-
do com seu marido várias vezes, e que ele e o |
co-piloto Takeda já estavam com o grupo desde a
última quarta-feira. 

"Ele inclusive tinha um com-
promisso de ir buscar o Fábio Jr. em Buenos Aires
na sexta-feira, mas cancelou diante do pedido do
Bento, o guitarrista do grupo, para que ele os
levasse nesta turnê". '.'8

A viúva de Jorge afirmou que o piloto fez tres
cursos nos Estados Unidos específicos para pilotar
aeronaves do tipo Lear Jet. As filhas do casal ainda
não sabem da morte do pai e segundo Cristiane, a
mais velha. Beatriz, de três anos, previu o acidente.
"Ela tem um aviãozinho movido a controle remoto
e há cerca de 15 dias falou para minha sogra: 'este è
o avião do meu pai, ele vai cair assim e ele vai
morrer"'.

Cristiane disse que o marido parecia inquieto
quando lhe telefonou de Piracicaba na última sexta-
feira e disse que estaria de volta no domingo para
almoçar com a familia. "Não foi erro dele. isso eu
afirmo até a morte", garantiu, acrescentando que é
fácil culpar quem não pode se defender. Ela afirmou
que a empresa Madri Táxi Aéreo arcou com todos
os custos do funeral. Cristiane vem a São Paulo esta
semana para tratar do seguro de vida de seu mari-

Empresa sofre vistoria

passar por uma revisão geral a cada 500 horas de
vôo. Com a troca de peças, ele sai da oficina como
novo", explica.

O proprietário de outra companhia aérea afirma,
porém, que o Learjet 25 é um avião problemático."A maioria dos acidentes com jatinhos no Brasil
foram com esse modelo", afirma o empresário.
Entre os problemas está sua alta velocidade, que
torna difícil o controle da aeronave. Para resolver
estas dificuldades, a Learjet realizou modificações
no modelo 35. fabricado posteriormente, tornando
a aeronave mais lenta e mais maleável.

A Madri Táxi Aéreo, proprietária do Learjet 25
em que viajavam os Mamonas. é uma empresa
desconhecida dos profissionais de aviação de São
Paulo. Ontem, o mercado comentava que empresas
assim, pequenas e desconhecidas, são em geral coli-
gadas a grupos empresariais e formadas para obter
vantaeens de natureza fiscal.

SÃO PAULO — A comissão criada para investigar
o acidente com o avião Learjet que transportava os
integrantes do grupo Mamonas Assassinas, vai ins-
pecionar hoje a Madri Táxi Aéreo, proprietária da
aeronave, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.
Ontem, uma recepcionista informava que os direto-
res estavam fora da empresa e fora de alcance.
Segundo o tenente-coronel Vergara, chefe do 4°
Serviço Regional de Aviação Civil, o objetivo é
verificar com detalhes a operação da empresa.

O Leaijet 25 em que viajavam os Mamonas
Assassinas era um modelo modificado. Normal-
mente ele tem capacidade para transportar seis
passageiros, mas foi adaptado para levar mais três
pessoas, além do piloto e do co-piloto.

O avião foi construído em 1978 pela companhia
americana Learjet Corporation. Segundo um técni-
co. a idade de um avião nada tem a ver com sua
capacidade de vôo ou segurança. "Todo avião deve

12
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Quatro 
erros causaram tragedia

Segundo especialistas, piloto era despreparado,

voava ha pouco tempo e cometeu falhas primarias

Uma rota de sucessivas falhas

Ao desistir do pouso e subir
novamente, o piloto deveria
seguir para a direita até
alcançar 1.800 metros de
altitude. Mas fez a curva para
a esquerda e bateu em uma
montanha quando estava a
uma altura de 1.000 metros.

Serra daXV Cantareira
Depois de passar pelo Pico do
Jaraguá, ponto de referência
para os pilotos, Jorge
Germano Martins tentou o
pouso na pista 9 do Aeroporto
de Cumbica. O Learjet estava
a 369 km/h. Nesse momento,
sua veolcidade não poderia
ser maior do que 250 km/h.

Pico do Jaraguá
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s aviões Learjet 25 são considerados os jatos mais perigosos entre os que voam
no Brasil. Por terem maior potência e serem mais velozes, suas asas são muito

mais finas, o que diminui a estabilidade. Existem outros seis tipos de Learjet,
todos menos potentes, mas com vantagens como pouco ruído e melhor

sistema de refrigeração. Há hoje no Brasil 135 jatos fabricados pela
k empresa americana Learjet Corporation. Os aviões desse tipo são os mais
ik suscetíveis a acidentes, que acontecem em quantidade preocupante no
Hl Brasil. Em 1994, foi registrada a média de um acidente a cada seis mil

horas de vôo, índice 55% maior do que o de 1992, quando aconteceu
MMk um acidente a cada 10.800 horas. Nos Estados Unidos, a média é
WÊÊÊÈÊMÈà, de um acidente a cada 105 mil horas de vôo.

PILOTO TINHA POUCA PflÁTICA

Para pilotos experièntes, Jorge Germano Martins,
30 anos, cometeu erros primários no vôo entre Brasília
e São Paulo em função de seu pouco tempo de prática
no comando de jatos como o Learjet 25. Jorge tinha
170 horas de vôo, tempo considerado muito baixo para
um avião de comando complexo. Segundo o
comandante Luiz Fernando Colares, presidente do
Sindicato Nacional dos Aeronautas, o piloto precisaria
de, no mínimo, 500 horas de treino. Para o
comandante, a pouca experiência foi a principal causa
dos erros primários cometidos pelo piloto.

Viúva desabafa Sete 
quedas 

no simulador

e defende Jorge
SÃO PAULO — "Se não fosse dada prioridade ao

pouso de dois Boeings que chegavam ao aeroporto,
o Jorge agora estaria com a gente". O desabafo é da
viúva do piloto Jorge Luiz Germano Martins, que
comandava o Lear Jet dos Mamonas Assassinas na
viagem de Brasília para São Paulo.

Afirmando que seu marido era uma pessoa de
muito bom senso e criteriosa, Cristiane disse que ele
deve ter resolvido virar à esquerda e não à direita,
como seria o procedimento normal, justamente para
evitar a colisão com os aviões que desceriam no
aeroporto minutos depois. Ela conta que até o trem
de pouso do Lear Jet já havia sido baixado e
comenta que foi justamente esta parte que primeiro
se chocou contra a Serra da Cantareira.

Cristiane disse que os Mamonas já tinham viaja-
do com seu marido várias vezes, e que ele e o
co-piloto Takeda já estavam com o grupo desde a
última quarta-feira. "Ele inclusive tinha um com-
promisso de ir buscar o Fábio Jr. em Buenos Aires
na sexta-feira, mas cancelou diante do pedido do
Bento, o guitarrista do grupo, para que ele os
levasse nesta turnè".

A viúva de Jorge afirmou que o piloto fez três
cursos nos Estados Unidos específicos para pilotar
aeronaves do tipo Lear Jet. As filhas do casal ainda
não sabem da morte do pai e segundo Cristiane, a
mais velha. Beatriz, de três anos, previu o acidente."Ela tem um aviàozinho movido a controle remoto
e há cerca de 15 dias falou para minha sogra: 'este é
o avião do meu pai. ele vai cair assim e ele vai
moner"'.

Cristiane disse que o marido parecia inquieto
quando lhe telefonou de Piracicaba na última sexta-
feira e disse que estaria de volta no domingo para
almoçar com a família. "Não foi erro dele. isso eu
afirmo até a morte", garantiu, acrescentando que è
fácil culpar quem não pode se defender. Ela afirmou
que a empresa Madri Táxi Aéreo arcou com todos
os custos do funeral. Cristiane \em a São Paulo esta
semana para tratar do seguro de vida de seu mari-
do.

SANDRA BALBI

SÃO PAULO — A inexperiência e imprudência do
piloto Jorge Luiz Germano Martins foi o assunto
do dia, ontem, entre os pilotos e técnicos de aviação
em São Paulo. Um experiente piloto de Lear Jet,
com 20 anos de profissão, sendo 15 neste tipo de
avião revelou que Jorge Luiz caiu sete vezes no teste
do simulador de vôo realizado no ano passado em
uma empresa, em Dallas, nos Estados Unidos, que
treina pilotos para operar diversos tipos de jatos
executivos. Segundo este piloto, esta história é co-
nhecida entre os comandantes de jatinhos que ope-
ram em Cumbica. Cristiane, viúva de Jorge Luiz.
nega categoricamente esta versão.

Para quem é do ramo, cair no simulador de vôo é
como levar bomba no vestibular. "As empresas
sérias de aviação mandam seus pilotos para os
Estados Unidos uma vez por ano para fazer teste no
simulador", diz o comandante. "A 

promoção a
comandante, inclusive, depende do desempenho

nesse teste. Se o piloto, mesmo sem cair, não preen-
cher determinados requisitos não é promovido",
acrescenta. Além do teste em simulador, as empre-
sas que operam com Lear Jet exigem pelo menos
500 horas de vôo de treinamento para pôr um avião
destes na mão do piloto. Martins tinha apenas 170
horas. Ele teria brigado com seu instrutor de vôo e
dispensado as aulas. Há uma semana, esse instrutor,
conhecido como comandante Vuosi, comentou com
os colegas de Cumbica: "Esse cara vai acabar se
matando". Ontem. Vuosi não foi encontrado. Até
1995, Jorge Luiz operava com aviões menores.

O comandante que confirmou ao JB a pouca
experiência de Jorge Luiz estava no aeroporto de
Cumbica quando o avião dos Mamonas iniciou a
aproximação e havia feito duas aterrissagens naque-
la noite, a última 30 minutos antes do acidente. "Os

pilotos que estavam na pista e viram a aproximação
do Lear dizem que ele entrou como um louco",
conta. "Estava em velocidade e altitude incompati-
veis". diz.

Empresa sofre vistoria

SÃO PAULO — A comissão criada para investigar
o acidente com o avião Learjet que transportava os
integrantes do grupo Mamonas Assassinas, vai ins-
pecionar hoje a Madri Táxi Aéreo, proprietária da
aeronave, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.
Ontem, uma recepcionista informava que os direto-
res estavam fora da empresa e fora de alcance.
Segundo o tenente-coronel Vergara, chefe do 4o
Serviço Regional de Aviação Civil, o objetivo é
verificar com detalhes a operação da empresa.

O Leaijet 25 em que viajavam os Mamonas
Assassinas era um modelo modificado. Normal-
mente ele tem capacidade para transportar seis
passageiros, mas foi adaptado par1 '..ar mais três
pessoas, além do piloto e do co-piloto.

O avião foi construído em 1978 pela companhia
americana Learjet Corporation. Segundo um técni-
co. a idade de um avião nada tem a ver com sua
capacidade de vôo ou segurança. "Todo avião deve

passar por uma revisão geral a cada 500 horas de
vôo. Com a troca de peças, ele sai da oficina como
novo", explica.

O proprietário de outra companhia aérea afirma,
porém, que o Leaijet 25 é um avião problemático."A maioria dos acidentes com jatinhos no Brasil
foram com esse modelo", afirma o empresário.
Entre os problemas está sua alta velocidade, que
torna difícil o controle da aeronave. Para resolver
estas dificuldades, a Leaijet realizou modificações
no modelo 35. fabricado posteriormente, tornando
a aeronave mais lenta e mais maleável.

A Madri Táxi Aéreo, proprietária do Learjet 25
em que viajavam os Mamonas. é uma empresa
desconhecida dos profissionais de aviação de São
Paulo. Ontem, o mercado comentava que empresas
assim, pequenas e desconhecidas, são em geral coli-
gadas a grupos empresariais e formadas para obter
vantagens de natureza fiscal.

A NOTA DO DAC

O Departamento de Aviação Civil (DAC) divulgou noia
oficial descrevendo o acidente que matou o grupo de rock
Mamonas Assassinas na madrugada de domingo. No texto, fica
claro que o DAC responsabiliza a impericia do piloto.
NOTA A IMPRENSA
ACIDENTE AERONAVE LEARJET PT LSD
Data: 02/03/96
Local: Serra da Cantareira, município de Mariporã. SP
Horário: 23:25
AERONAVE:

Origem do vôo: Brasília
Destino: Guarulhos
Tipo da aeronave: Learjet
Numero de passageiros: 9 (nove)Operadora: Madri Taxi Aéreo (Ribeirão Prelo)
A aeronave não possuia nenhuma das duas caixas pretas, a

que grava os dados do vôo. chamada de FDR, Fliçhi Dtini
Rccordcr, c a que grava as comunicações, chamada de CVR. ou
seja. Cockpit Voicc Rccordcr. por não estar prev ista a instalação
neste equipamento.

A aeronave estava fazendo a aproximação (procedimento
para o pouso) para a pista 09 R (direila) do Aeroporto de
Guarulhos. cm condições de vôo por instrumento. Durante a
aproximação houve desvios nos parâmetros de vôo. os quais
estavam sendo, a todo momento, monitorados pelo controle de
tráfego aéreo.

Durante a aproximação, o piloto iniciou uma arremetida.
em face de não estar em condições de efetuar o pouso cm
segurança, informando á torre que estava arremetendo para o
circuito de tráfego. Nesse momento, a torre de controle orien-
tou que o circuito de tráfego (visual) previsto era pelo setor sul
(próximo à via Dutra), entretanto o piloto informou que estava
em condições visuais e que seguiria para o setor norte (Serra da
Cantareira).

Nestas condições, conforme as regras de tráfego aéreo
internacionais adotadas pelo Brasil, a separação em relação a
obstáculos e demais aeronaves è da responsabilidade do piloto
em comando. O piloto realizou curva pela esquerda para uma
nova aproximação, sob regras de vôo visual, quando o procedi-
mento de tráfego visual para o aeródromo de Guarulhos esta-
belece curva á direita, o que resultou no sobrevôo da Serra da
Cantareira. Por mais de uma vez, o controle questionou a
condição de vôo da aeronave, tendo recebido em resposta a
confirmação de que se encontrava em condições visuais. No
momento do lamentável acidente, os órgãos de Controle de
Tráfego Aéreo, os radares e equipamentos de auxilio á navega-
çáo aérea estavam operando normalmente.

Os dados relativos à visualização de radar e ás comunica-
ções com a aeronave estão armazenados para serem utilizados
pela Comissão de Investigação de Acidente. O parecer final do
Ministério da Aeronáutica será emi:ido após a conclusão da
investigação a cargo do Departamento da Aviação Civil

Aloisio Marques da Cunha Ten. Cel - Av.
Chefe da Divisão de Investigação e Prevenção de Acidentes

Aeronáuticos do DAC.
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"Um piloto só faria uma curva para a esquerda ali se fosse de dia e com visibilidade total de obstáculos'
t

Luiz Fernando Colares, presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas
1 

erros causaram tragédia

Segundo especialistas, piloto era despreparado,

voava há pouco tempo e cometeu falhas primárias
ão foi levantada, mas sabe-se que. nais, Colares garante: 

"Um 
piloto só faria unexata ainda não foi levantada, mas sabe-se que.

entre cinco e dez minutos depois de passar no ponto
de referência, Jorge Germano estava a apenas 266
metros de altitude da pista. Nesse momento, apare-
ce o segundo erro: o piloto chegou à cabeceira da
pista a 369 quilômetros por hora, quando deveria
estar a cerca de 252 quilômetros por hora. O excesso
de velocidade fez Jorge Germano arremeter, ou seja,
subir novamente. Veio então a terceira falha: ao
invés de seguir para o sul, em direção à Via Dutra,
como orientaram os controladores, o piloto seguiu
para o norte, fazendo uma curva para a esquerda,
no lugar de seguir para a direita. Essa falha também
foi confirmada na nota oficial do DAC.

"Foi um erro primário", comentou o presidente
do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Luiz Fer-
nando Colares, comandante de aviões MD 11 (ver-
são moderna do DC 10) da Varig, com 21 anos de
profissão. Colares surpreendeu-se principalmente
com o fato de o piloto do Lear Jet 25 ter seguido o
sentido oposto depois de arremeter. Acostumado a
pousar em Cumbica na chegada de vôos internacio-

nais, Colares garante: 
"Um 

piloto só faria uma
curva para a esquerda ali se fosse de dia e com
visibilidade total dos obstáculos".

Outro piloto ouvido pelo JORNAL DO BRA-
SIL, com 25 anos de experiência, chamou atenção
para o fato de que Jorge Germano não tinha expe-
riència suficiente para pilotar um Lear Jet 25, avião
muito potente, de alta velocidade, mas com pouca
estabilidade. Jorge Germano tinha apenas 170 ho-
ras de vôo em Lear Jet e, "provavelmente", não
mais de 375 horas em toda a carreira, segundo o
piloto consultado pelo JB. "Antes do Lear Jet 25,
ele tinha dirigido um King Air, que é avião de
hélice", informou o piloto. Entre os pilotos mais
experientes do Rio e de São Paulo, as falhas de
Jorge Germano foram consideradas "falta de jane-
la", gíria para definir os pouco experientes.

Para se ter uma idéia da pouca experiência de
Jorge Germano, para ingressar em grandes compa-
nhias aéreas, o piloto precisa ter pelo menos cinco
mil horas de vôo. Depois de entrar na empresa,
ainda passa dois anos como co-piloto, faz 200 horas

de vôo de instrução, 40 horas em simuladores e 50
dias de aulas teóricas.

Tanto o piloto ouvido pelo JB quanto o presi-
dente do Sindicato dos Aeronautas concordam em
um ponto: um acidente como o que matou os
músicos do Mamonas Assassinas e outras quatro
pessoas acontece, cm geral, por causa de uma cadeia
de erros. "Muitas vezes, os erros começam antes do
plano de vôo. Agora é importante saber em que
condições de trabalho estava o piloto, se por exem-
pio não vinha trabalhando há muitas horas sem
parar", diz Colares.

Segundo informações do tenente coronel Juan
Vergara, chefe do 4o Serviço Regional de Aviação
Civil, onde estão sendo feitas as investigações sobre
o acidente, o piloto Jorge Germano garantiu ter boa
visibilidade depois de ter virado erradamente á
esquerda, em direção à serra. "Essa manobra preo-
cupou muito os controladores. Mas o piloto disse
que tinha condições visuais. A partir daí, o respon-
sável pelo vôo foi o piloto. Mas não vou dizer que
ele tem responsabilidade integral antes do fim das
investigações, para não cometer uma injustiça".

LUCIANA NUNES LEAL

O piloto do Lear Jet que caiu na Serra da
Cantareira, matando nove pessoas — entre elas os
cinco músicos da banda Mamonas Assassinas —
cometeu pelo menos quatro erros considerados pri-
mário# por pilotos com grande experiência. Uma
das falhas de Jorge Germano Martins, que também
morreu, foi informada ontem, em nota oficial do
Departamento de Aviação Civil: ele insistiu junto
aos controladores de vôo do Aeroporto de Cumbica
que tinha boas condições de visibilidade, quando na
verdade deveria guiar-se pelos instrumentos da tor-
re de controle, como determina a rotina de opera-
ções do aeroporto.

Quando garantiu ter "condições visuais" e pros-
seguir por conta própria, o piloto já tinha errado em
outras três ocasiões. Primeira: passou pelo chamado
ponto de Santana (uma referência de todo piloto
que pousa em Cumbica, localizado no Pico do
Jaraguá, a dez minutos de vôo do aeroporto) a uma
altitude muito inferior aos 2 mil metros em relação
ao nível do mar em que deveria estar. A altitude
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Apreensivos com os jatinhos
usados nas turnês, artistas falam

dos sustos de quem vive voando

NAYSELÓPEZ
A tragédia que matou os Mamonas Assassinas

no sábado deixou tristes milhões de fãs em todo o
Brasil e despertou a solidariedade de milhares de
famílias. Mas, para muito artistas, a sensação é de
apreensão. As agendas lotadas, os vôos feitos às
pressas e nem sempre respeitando as condições de
segurança e a falta de controle que o artista tem
sobre a manutenção e a tripulação dos jatos de
aluguel fazem de uma turnê de sucesso uma verda-
deira roleta russa. Um dos artistas que mais faz
shows no Brasil, Zezé Di Camargo, da dupla com
Luciano, desabafa e anuncia uma decisão tomada
ontem: "Mesmo com todo o cuidado, não pode-
mos mais deixar nossas vidas nas mãos dessas
empresas de táxi aéreo. Vamos comprar um jato o
mais rápido possível."

Mas se as duplas sertanejas e os grupos de
pagode podem comprar seus próprios jatos, as
bandas de rock, mesmo com todo o sucesso, nem
sempre podem se dar a esse luxo. E continuam
encarando vôos arriscados. "Na hora que recebei
a notícia, eu só pensava nas várias vezes que eu fiz
o mesmo trajeto. Podia ter sido eu. Quando uma
banda está no auge, fazendo quatro, cinco shows
por semana, não dá para depender dos horários
dos vôos de linha, o jeito é alugar um avião e rezar
para que a companhia de táxi aéreo seja séria",
desabafa Bruno, do Biquini Cavadão.

Recorde de vendas de quantidade de shows só
batido pelos Mamonas, o RPM sobreviveu às
centenas de viagens em 1986. "Mas sempre tive-
mos medo. Tanto que sempre procuramos fazer o
que podíamos de ônibus. Mas a agenda era muito
apertada. A gente era da idade deles e queria fazer
show, queria fazer sucesso. Chegamos a fazer oito
shows por semana", lembra Paulo Ricardo.

"O 
que é mais grave é a falta de fiscalização

dessas empresas, de seus aviões e seus pilotos. Mas
também é culpa dos produtores locais, que muitas
vezes só pensam na grana e não na segurança do
artista", desabafa Bruno. Em Vassouras, há dois
anos, o Biquini Cavadão esteve cara a cara com
uma montanha e escapou. "O cara que contratou
a gente prometeu um avião que coubesse a banda e
o equipamento. Na hora, o piloto mostrou um
morro em frente a nós e disse: "Estão vendo
aquele morro? Se passarmos dele, está tudo bem",
conta, assustado.

Com mais de uma década de shows nas costas,
Roberto Frejat, do Barão Vermelho, tomou há
muito tempo uma decisão profissional: 

"Não en-
tro em nada menor que um avião Brasília, mesmo
assim, só de dia e numa extrema necessidade.
Acho muito arriscado." Mas mesmo os pássaros
grandes têm problemas. 

"Uma vez, chegando para
um show em Porto Alegre num Boeing 767, pega-
mos um tulão e o aparelho parecia de papel. Nessa
hora, a gente pensa nas famílias da gente, na falta
de seguro, e, principalmente, de fiscalização dessas
companhias de táxi aéreo", diz.

Xuxa, cuja agenda de shows extrapola os limi-
te? do espaço aéreo brasileiro, está em Los Ange-
les, nos EUA, onde recebeu a noticia do acidente.
Segundo a empresária Marlene Mattos, que impe-
diu que a imprensa falasse com a estrela, ela estava
"abatida e triste". "Mas não quero ninguém falan-
do disso com ela. Não quero minha Xuxa com
medo agora, porque ela tem que voltar de avião de
Los Angeles esses dias", argumentou.

Paulo Ricardo, do RPM, lembra os tempos de
loucura da turnê do show Rádio Pirata e compara."A 

gente ficou 15 meses, o dobro deles, fazendo
essa maluquice. Perdi a conta das vezes em que a
gente entrava num jatinho, chovendo às pampas e
pensava: 

'Cara, isso vai dar errado', mas ia em
frente." Muitas vezes empurrados por produtores
e empresários. "Mas chegou uma hora que a gente
quis parar tudo. Ofereceram rios de dinheiro, mas
achamos que não valia o risco", conta. Paulo
Miklos, dos Titãs, concorda. "O 

problema é calcu-
lar uma agenda de show mais humana, sem seguir
um show em São Paulo de outro em Manaus no
dia seguinte. Já fizemos agenda de um show por
dia e ai, bicho, andamos até de monomotor. Hoje
em dia, fazemos questão de qualidade, equipa-
mento e ensaio, o que limitou muito as viagens",
explica.

A apreensão e a tristeza convivem desde sába-
do, também, na casa de um dos artistas que mais
faz shows no pais. Camila, de 10 anos, e Vanessa,
de 13, choram sem parar pela morte dos Mamo-
nas. O pai delas, Zezé Di Camargo, encontrou a
razão que faltava para a compra, há muito plane-
jada, de seu próprio jatinho. 

"Eu e Luciano sem-
pre pensamos nisso, mas acabamos desistindo pela
comodidade de alugar um e não ter que se preocu-
par com manutenção, contratação de piloto, etc.
Mas não compensa o risco de justamente não
termos controle sobre isso."

Zezé Di Camargo diz ainda que 
"quanto mais

trabalha, mais o artista se expõe ao perigo. O fã só
quer saber do show, mas não imagina como nem
em que condições nós chegamos lá para cantar",
reclama. "Estou triste pelos meninos, que eu co-
nheci e eram garotos humildes, carinhosos e diver-
tidos. Fico triste também porque a gente perdeu
colegas de profissão que estavam na estrada, bata-
lhando como nós, sonhando os mesmos sonhos."

cisão:Zezé Di Camargo, que até agora voava em aviões alugados, tomou uma amos comprar um jato o mais rápido possível'

Santos Dumont

tem a 
fama 

de

trazer má sorte

Ao fazerem uma dedicatória ao pai da aviação
no encarte de seu CD — "Ao Santos Dumont (que
inventou o avião, senão a gente tava indo mixar o
disco a pé)" —, os Mamonas Assassinas talvez
não conhecessem uma antiga superstição. O cria-
dor do 14-Bis, historicamente o primeiro biplano
motorizado a voar, ganhou a má fama de trazer
azar a quem pronuncia seu nome. "Santos Du-
mont era muito supersticioso. Inventou uma esca-
da inusitada, em sua casa em Petrópolis, na qual
só se pode começar a subir com o pé direito, pois
falta metade de cada degrau", diz o escritor
Márcio de Souza, diretor da Funarte. Márcio
escreveu o livro O brasileiro voador, uma divertida
biografia do primeiro aviador, e lembrou que
algumas tripulações de aviões não gostam de citar
o nome dele por medo de pane. 

"Eles dizem:
'Aquele senhor"', lembra.

A fama de trazer má sorte surgiu na época da
inauguração do Aeroporto Santos Dumont, que se
chamava Aeroporto do Rio de Janeiro. A 5 de

Dumont, nome evitado nos aviões

agosto de 1936, a Vasp organizou um evento de
inauguração com um vôo de Rio para São Paulo e
outro de São Paulo para o Rio, que aterrissariam
ao mesmo tempo. Ambos se acidentaram. O avião
Cidade do Rio, que desceu em São Paulo, bateu em
carretas que estavam na pista de pouso c o avião
Cidade de São Paulo, com 17 passageiros que veio
ao Rio, teve que dar um cavalo-de-pau e chocou-
se com hidroaviões da Panair. Não houve mortos,
apenas danos no equipamento. Durante a constru-
çào do aeroporto, arquitetos e engenheiros só
botavam as iniciais AD, em vez de SD nas plantas.

para não dar azar. Detalhe: AD não significava
nada. A cineasta Tizuka Yamasaki teve sua dose
de azar: resolveu filmar O brasileiro voador na
época em que o presidente Fernando Collor se
esforçava para destruir financeiramente o cinema
brasileiro. "Botei o projeto na prateleira. Se surgir
patrocínio, filmo", diz Tizuka.

Outro episódio que contribuiu para fama de
azarado foi uma homenagem a Santos Dumont
em um aeroporto do Rio. Em plena Primeira
Guerra Mundial, Dumont veio de navio e um
avião lotado de jornalistas e celebridades caiu,
matando mais de 12 pessoas. Mas casos como esse
provam que Dumont foi, na prática, mais sortudo
do que azarado. "Pelos riscos que ele correu, foi
um grande sortudo", diz Márcio de Souza, que
lembra um desastre em que um balão do aviador
caiu, mas Dumont ficou pendurado na fachada de
um prédio, em Paris. Enquanto os bombeiros
tentavam tirá-lo de lá, Dumont quase despenca.
"Ele fez balões com motor de explosão, mas botou
o cano de descarga para baixo, para não queimar
tudo", lembra Márcio.

Entre os aviadores e historiadores entendidos
em Santos Dumont, no entanto, a fama de pé frio
não é conhecida. "Sabe-se 

que ele era muito su-
persticioso, mas nunca liguei a imagem dele ao
azar", diz José Bonifácio Monteiro de Castro,
secretário do Aeroclube do Brasil. A superstição
levou Dumont a numerar seus balões de 1 a 22,
pulando o número 8, que 

"dava azar".

Queda de jatinhos

aumentou em 55%

Viajar em um jatinho como aquele dos Mamo-
nas Assassinas é um perigo muito maior do que
podem imaginar os privilegiados que utilizam este
luxo. Os índices de acidentes com esse tipo de avião
vêm aumentando no Brasil em velocidade assusta-
dora. Um levantamento do Ministério da Aeronáu-
tica concluiu que, entre 1992 e 1994, a proporção de
acidentes em relação às horas de vôo cresceu em
55%. Traduzindo em números: em 1992, houve um
acidente com jatinho para cada 10.800 horas de
vôo. Já em 1994, houve um acidente para cada 6 mil
horas de vôo. Nos Estados Unidos, os Índices são
17 vezes menores, com um acidente de jatinho a
cada 105 mil horas de vôo.

A pesquisa reservada do Ministério da Aeronáu-
tica mostra que, em 1992, foram registradas 271.920
horas de vôo em jatos desse tipo. Esta modalidade
de vôo, classificada de aviação executiva, foi marca-
da, no mesmo período, por 25 acidentes. Dois anos
depois, de um total de 112.071 horas de vôo, houve
19 acidentes. Segundo o oficial que fez o levanta-
mento. há uma média de dois mortos por acidente.
Em outras palavras: em 1992, 50 pessoas morreram
nos acidentes com jatinhos. enquanto, em 94, 40
perderam a vida.

Segundo o relatório do ministério, entre 1990 e
1994, a aviação comercial no Brasil apresentou
números muito satisfatórios em relação aos aciden-
tes: foram apenas dois casos, com a morte de dois
pilotos e um mecânico, e uma média de um acidente
a cada milhão de horas de vôo. "Enquanto esses
Índices dos vôos comerciais são quase duas vezes
melhores que a média mundial de um acidente a
cada 600 mil horas \oadas. os Índices de acidentes

na aviação executiva brasileira estão piorando a
cada ano", alerta o documento.

Embora ressalte as dificuldades de se chegar às
razões dos acidentes, o oficial que cruzou os dados
dos Relatórios de Investigação de Acidentes Aero-
náuticos tem uma pista: 

"As 
pessoas que andam

nesses jatinhos têm muita pressa." São os compro-
missos, envolvendo lugares muito distantes num
curto espaço de tempo, que acabam levando pilotos
e passageiros a se exporem a tantos perigos.

O Brasil é o segundo mercado de jatos do mun-
do. perdendo apenas para os Estados Unidos. Cir-
culam hoje. no país, cerca de 400 desse tipo. Destes,
135 são Leatjets, aviões americanos fabricados pela
empresa Leaijet Corporation, do grupo Raytheon.
E existem ainda cerca de 120 aviões Citation, fabri-
cados pela Cessna, também americana; 20 Falcons
franceses; 20 HS ingleses e muitos outros, de diver-
sos fabricantes estrangeiros.

Os Learjets são normalmente usados por execu-
tivos, políticos e artistas, que não conseguem esca-
par da roda-viva de agendas lotadas. Por ser um
tipo de avião muito mais veloz do que os Citation,
por exemplo, e com asas muito mais finas, os
Learjets exigem pilotos mais experientes. Os Cita-
tion, ao contrário, são mais lentos, fáceis de pilotar
e de pousar. 

"Costumo dizer que os Learjets são
aviões de gente importante que tem pressa — como
políticos e artistas — e os Citation são aviões de
fazendeiros ricos — que querem conforto mas não
precisam correr tanto", compara o oficial.

Na avaliação do presidente do Sindicato Nacio-
nal dos Aeronautas. comandante da Varig Luiz
Fernando Colares, o modelo Learjet 25 — usado
pelos Mamonas Assassinas — é "mais barulhento e
mais possante" que os outros tipos de Learçet. Em
resumo: de todos os tipos de jatos que voam no
Brasil, é o mais rápido e o mais perigoso.

Falha derrubou

avião com 189

WASHINGTON — A tripulação do Boeing 757 da
empresa de aviação turca Birgen Air, que caiu dia 6
de fevereiro matando 189 pessoas, deixou a veloci-
dade do avião se reduzir tanto que o aparelho, sem
poder se sustentar no ar, deu um mergulho de 84
segundos e estatelou-se no Oceano Atlântico. Um
relatório preliminar da Junta Nacional de Seguran-
ça de Transportes, dos EUA, afirmou que os instru-
mentos de bordo informaram à tripulação que a
velocidade do ar depois da decolagem era mais que
suficiente para o aparelho, de 335 nós (595 quilôme-
tros horários).

Os investigadores descobriram que, na verdade,
o radar de terra e outras fontes mostraram uma
velocidade do ar bem menor. Mas o relatório não
oferece nenhuma explicação para a discrepância
entre as informações do controle de bordo e as
fornecidas por fontes externas, mas tudo indica que
se tratou de um defeito dos sensores do aparelho.

Os investigadores constataram que os pilotos do
avião fretado perceberam antes da decolagem que
havia problemas com os indicadores da velocidade do
ar, mas decidiram continuar assim nlesmo. Durante os
primeiros minutos de vôo. houve discrepáncias entre
as informações sobre velocidade do ar fornecidas pelos
instrumentos do piloto e do co-piloto.

O avião, da empresa turca Birgen-Air, estava
fretado à agência de turismo Oeger Tours, da Ale-
manha, para levar turistas alemães do centro turisti-
co de Porto Plata, na República Dominicana, de
volta para seu pais. A queda ocorreu numa área
infestada de tubarões com ondas de mais de três
metros de altura. Os 176 passageiros e 13 tnpulantes
morreram.
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"Quanto 
mais trabalha, mais o artista se expõe ao perigo."

Zezé Di Camargo, cantor sertanejo
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"Quanto 
mais trabalha, mais o artista se expõe ao perigo/1

Zezé Oi Camargo, cantor sertanejo

Os reféns do táxi aéreo
Mirlan Fichtner — 15/11/94

Apreensivos com os jatinhos
usados nas turnês, artistas falam

dos sustos de quem vive voando

NAYSELÓPEZ
A tragédia que matou os Mamonas Assassinas

no sábado deixou tristes milhões de fãs em todo o
Brasil e despertou a solidariedade de milhares de
famílias. Mas, para muito artistas, a sensação é de
apreensão. As agendas lotadas, os vôos feitos às
pressas e nem sempre respeitando as condições de
segurança e a falta de controle que o artista tem
sobre a manutenção e a tripulação dos jatos de
aluguel fazem de uma turnê de sucesso uma verda-
deira roleta russa. Um dos artistas que mais faz
shows no Brasil, Zezé Di Camargo, da dupla com
Luciano, desabafa e anuncia uma decisão tomada
ontem: "Mesmo com todo o cuidado, não pode-
mos mais deixar nossas vidas nas mãos dessas
empresas de táxi aéreo. Vamos comprar um jato o
mais rápido possível."

Mas se as duplas sertanejas e os grupos de
pagode podem comprar seus próprios jatos, as
bandas de rock, mesmo com todo o sucesso, nem
sempre podem se dar a esse luxo. E continuam
encarando vôos arriscados. "Na hora que recebei
a notícia, eu só pensava nas várias vezes que eu fiz
o mesmo trajeto. Podia ter sido eu. Quando uma
banda está no auge, fazendo quatro, cinco shows
por semana, não dá para depender dos horários
dos vôos de linha, o jeito é alugar um avião e rezar
para que a companhia de táxi aéreo seja séria",
desabafa Bruno, do Biquini Cavadão.

Recorde de vendas de quantidade de shows só
batido pelos Mamonas, o RPM sobreviveu às
centenas de viagens em 1986. "Mas sempre tive-
mos medo. Tanto que sempre procuramos fazer o
que podíamos de ônibus. Mas a agenda era muito
apertada. A gente era da idade deles e queria fazer
show, queria fazer sucesso. Chegamos a fazer oito
shows por semana", lembra Paulo Ricardo.

"O 
que é mais grave é a falta de fiscalização

dessas empresas, dc seus aviões e seus pilotos. Mas
também é culpa dos produtores locais, que muitas
vezes só pensam na grana e não na segurança do
artista", desabafa Bruno. Em Vassouras, há dois
anos, o Biquini Cavadão esteve cara a cara com
uma montanha e escapou. "O cara que contratou
a gente prometeu um avião que coubesse a banda e
o equipamento. Na hora, o piloto mostrou um
morro em frente a nós e disse: "Estão vendo
aquele morro? Se passarmos dele, está tudo bem",
conta, assustado.

Com mais de uma década de shows nas costas,
Roberto Frejat, do Barão Vermelho, tomou há
muito tempo uma decisão profissional: 

"Não en-
tro em nada menor que um avião Brasília, mesmo
assim, só de dia e numa extrema necessidade.
Acho muito arriscado." Mas mesmo os pássaros
grandes têm problemas. 

"Uma vez, chegando para
um show em Porto Alegre num Boeing 767, pega-
mos um tufão e o aparelho parecia de papel. Nessa
hora, a gente pensa nas famílias da gente, na falta
de seguro, e, principalmente, de fiscalização dessas
companhias de táxi aéreo", diz.

Xuxa, cuja agenda dc shows extrapola os limi-
tes do espaço aéreo brasileiro, está em Los Ange-
les, nos EUA, onde recebeu a noticia do acidente.
Segundo a empresária Marlene Mattos, que impe-
diu que a imprensa falasse com a estrela, ela estava
"abatida e triste". "Mas não quero ninguém falan-
do disso com ela. Não quero minha Xuxa com
medo agora, porque ela tem que voltar de avião de
Los Angeles esses dias", argumentou.

Paulo Ricardo, do RPM, lembra os tempos de
loucura da turnê do show Rádio Pirata e compara.
"A 

gente ficou 15 meses, o dobro deles, fazendo
essa maluquice. Perdi a conta das vezes em que a
gente entrava num jatinho, chovendo às pampas e
pensava: 

'Cara, isso vai dar errado', mas ia em
frente." Muitas vezes empurrados por produtores
e empresários. "Mas chegou uma hora que a gente
quis parar tudo. Ofereceram rios de dinheiro, mas
achamos que não valia o risco", conta. Paulo
Miklos. dos Titãs, concorda. "O 

problema é calcu-
lar uma agenda de show mais humana, sem seguir
um show em São Paulo de outro em Manaus no
dia seguinte. Já fizemos agenda de um show por
dia e ai, bicho, andamos até de monomotor. Hoje
em dia, fazemos questão de qualidade, equipa-
mento e ensaio, o que limitou muito as viagens",
explica.

A apreensão e a tristeza convivem desde sába-
do, também, na casa de um dos artistas que mais
faz shows no pais. Camila, de 10 anos, e Vanessa,
de 13. choram sem parar pela morte dos Mamo-
nas. O pai delas, Zezé Di Camargo, encontrou a
razão que faltava para a compra, há muito plane-
jada. de seu próprio jatinho. 

"Eu e Luciano sem-
pre pensamos nisso, mas acabamos desistindo pela
comodidade de alugar um e não ter que se preocu-
par com manutenção, contratação de piloto, etc.
Mas não compensa o risco de justamente não
termos controle sobre isso."

Zezé Di Camargo diz ainda que 
"quanto mais

trabalha, mais o artista se expõe ao perigo. O fã só
quer saber do show, mas não imagina como nem
em que condições nós chegamos lá para cantar",
reclama. "Estou triste pelos meninos, que eu co-
nheci e eram garotos humildes, carinhosos e diver-
tidos. Fico triste também porque a gente perdeu
colegas de profissão que estavam na estrada, bata-
lhando como nós, sonhando os mesmos sonhos."
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Santos Dumont

tem a 
fama 

de

trazer má sorte

Ao fazer uma dedicatória ao pai da aviação
no encarte de seu CD — "Ao Santos Dumont
(que inventou o avião, senão a gente tava indo
mixar o disco a pé)" —, os Mamonas Assassi-
nas talvez não conhecessem uma antiga supers-
tição. O criador do 14-Bis, historicamente o
primeiro biplano motorizado a voar, ganhou a
má fama de trazer azar a quem pronuncia seu
nome. "Santos Dumont era muito supersticio-
so. Inventou uma escada inusitada, em sua casa
em Petrópolis, na qual só se pode começar a
subir com o pé direito, pois falta metade de
cada degrau", diz o escritor Márcio de Souza,
diretor da Funarte. Márcio escreveu o livro O
brasileiro voador, uma divertida biografia do
primeiro aviador, e lembrou que algumas tripu-
lações de aviões não gostam de citar o nome
dele por medo de pane. A fama de trazer má
sorte surgiu na época da inauguração do Aero-
porto Santos Dumont. A 5 de agosto de 1936. a
Vasp organizou uma festa com um vôo de Rio

Dumont, nome evitado nos aviões

para São Paulo e outro de São Paulo para o
Rio, que aterrissariam ao mesmo tempo. Am-
bos se acidentaram. O avião Cidade do Rio, que
desceu em São Paulo, bateu em carretas que
estavam na pista e o avião Cidade de São Paulo,
que desceu no Rio, chocou-se com hidroaviões
da Panair. Não houve mortos, apenas danos
nos equipamentos. Durante a Primeirta Guerra
Mundial, uma homenagem a Dumont no Rio
terminou com a queda de um avião lotado de
jornalistas e celebridades. Doze pessoas morre-
ram no acidente.

Queda de jatinhos

aumentou em 55%

Viajar em um jatinho como aquele dos Mamo-
nas Assassinas é um perigo muito maior do que
podem imaginar os privilegiados que utilizam este
luxo. Os índices de acidentes com esse tipo de avião
vem aumentando no Brasil em velocidade assusta-
dora. Um levantamento do Ministério da Aeronáu-
tica concluiu que, entre 1992 e 1994, a proporção de
acidentes em relação às horas de vôo cresceu em
55%. Traduzindo em números: em 1992, houve um
acidente com jatinho para cada 10.800 horas de
vôo. Já em 1994, houve um acidente para cada 6 mil
horas de vôo. Nos Estados Unidos, os índices são
17 vezes menores, com um acidente de jatinho a
cada 105 mil horas de vôo.

A pesquisa reservada do Ministério da Aeronáu-
tica mostra que. em 1992, foram registradas 271.920
horas de vôo em jatos desse tipo. Esta modalidade
de vôo. classificada de aviação executiva, foi marca-
da. no mesmo período, por 25 acidentes. Dois anos
depois, de um total de 112.071 horas de vôo, houve
19 acidentes. Segundo o oficial que fez o levanta-
mento. há uma média de dois mortos por acidente.
Em outras palavras: em 1992. 50 pessoas morreram
nos acidentes com jatinhos, enquanto, em 94, 40
perderam a vida.

Segundo o relatório do ministério, entre 1990 e
1994. a aviação comercial no Brasil apresentou
números muito satisfatórios em relação aos aciden-
tes: foram apenas dois casos, com a morte de dois
pilotos e um mecânico, e uma média de um acidente
a cada milhão de horas de vôo. "Enquanto esses
índices dos vôos comerciais são quase duas vezes
melhores que a média mundial de um acidente a
cada 600 mil horas voadas, os índices de acidentes

na aviação executiva brasileira estão piorando a
cada ano", alerta o documento.

Embora ressalte as dificuldades de se chegar às
razões dos acidentes, o oficial que cruzou os dados
dos Relatórios de Investigação de Acidentes Acro-
náuticos tem uma pista: 

"As 
pessoas que andam

nesses jatinhos têm muita pressa." São os compro-
missos, envolvendo lugares muito distantes num
curto espaço de tempo, que acabam levando pilotos
e passageiros a se exporem a tantos perigos.

O Brasil é o segundo mercado de jatos do mun-
do, perdendo apenas para os Estados Unidos. Cir-
culam hoje, no país, cerca de 400 desse tipo. Destes,
135 são Leaijets, aviões americanos fabricados pela
empresa Learjet Corporation, do grupo Raytheon.
E existem ainda cerca de 120 aviões Citation, fabri-
cados pela Cessna, também americana; 20 Falcons
franceses; 20 HS ingleses e muitos outros, de diver-
sos fabricantes estrangeiros.

Os Leaijets são normalmente usados por execu-
tivos. políticos e artistas, que não conseguem esca-
par da roda-viva de agendas lotadas. Por ser um
tipo de avião muito mais veloz do que os Citation.
por exemplo, e com asas muito mais finas, os
Leaijets exigem pilotos mais experientes. Os Cita-
tion, ao contrário, são mais lentos, fáceis de pilotar
e de pousar. 

"Costumo dizer que os Leaijets são
aviões de gente importante que tem pressa — como
políticos e artistas — e os Citation são aviões de
fazendeiros ricos — que querem conforto mas não
precisam correr tanto", compara o oficial.

Na avaliação do presidente do Sindicato Nacio-
nal dos Aeronautas, comandante da Varig Luiz
Fernando Colares. o modelo Learjet 25 — usado
pelos Mamonas Assassinas — é "mais barulhento e
mais possante" que os outros tipos de Leaijet. Em
resumo: de todos os tipos de jatos que voam no
Brasil, é o mais rápido e o mais perigoso.

Júlio sonhou com

queda de avião

O Jornal Nacional, da Rede Globo, apresen-
tou na sua edição de ontem, uma gravação em
vídeo na qual Júlio Rascc, tccladista dos Ma-
monas Assassinas, afirma, 12 horas antes de
morrer, que na noite anterior havia tido um
sonho em que 

"o avião caía". Júlio gostava de
aparar e pintar seu cabelo mensalmente — que
usava na cor vermelha — em um salão de
Guarulhos que pertence a seu amigo Nelson de
Lima. Nélson costumava fazer fotos de Júlio a
cada visita para guardar como lembrança.

Mas, no último sábado, dia do acidente que
vitimou Júlio e seus quatro companheiros de
banda, uma câmera de vídeo substituiu a má-
quina fotográfica. Nesta fita, Nélson pede
uma prévia de Júlio sobre o que os Mamonas
encontrariam em Portugal. Júlio brinca, decla-
rando que teriam a chance de confirmar se "as

portuguesas realmente têm bigode". Júlio se
afasta da câmera para voltar em seguida, com
uma expressão séria, coçando a cabeça, e deixa
o seguinte registro: "Essa noite eu sonhei com
um negócio assim... Parecia que o avião caía.
Eu não sei...", comentou com ar preocupado.

Falha derrubou

avião com 189

WASHINGTON — A tripulação do Boeing 757 da
empresa de aviação turca Birgen Air. que caiu dia 6
de fevereiro matando 189 pessoas, deixou a veloci-
dade do avião se reduzir tanto que o aparelho, sem
poder se sustentar no ar. deu um mergulho de 84
segundos e estatelou-se no Oceano Atlântico. Um
relatório preliminar da Junta Nacional de Seguran-
ça de Transportes, dos EUA, afirmou que os instru-
mentos de bordo informaram à tripulação que a
velocidade do ar depois da decolagem era mais que
suficiente para o aparelho, dc 335 nós (595 quilôme-
tros horários).

Os investigadores descobriram que, na verdade,
o radar de terra e outras fontes mostraram uma
velocidade do ar bem menor. Mas o relatório não
oferece nenhuma explicação para a discrepância
entre as informações do controle de bordo e as
fornecidas por fontes externas, mas tudo indica que
se tratou de um defeito dos sensores do aparelho.

Os investigadores constataram que os pilotos do
avião fretado perceberam antes da decolagem que
havia problemas com os indicadores da velocidade do
ar, mas decidiram continuar assim mesmo. Durante os
primeiros minutos de vôo, houve discrepâncias entre
as informações sobre velocidade do ar fornecidas pelos
instrumentos do piloto e do co-piloto.

O avião, da empresa turca Birgen-Air, estava
fretado á agência de turismo Oeger Tours. da Ale-
manha, para levar turistas alemães do centro tunsti-
co de Porto Plata. na República Dominicana, de
volta para seu pais. A queda ocorreu numa área
infestada de tubarões com ondas de mais de três
metros de altura. Os 176 passageiros e 13 tripulantes
morreram.
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 garoto Herbert, que ganhou, num sorteio, a verda-
deira Brasilia amarela dos Mamonas. Na vespera,
entrcvistado pelo Gugu, Herbert levou ao estudio a
cueca com o logotipo do grupo e o niimero vence-
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A COBERTURA NA TV

Marco Terranova/Arquivo

Uma reunião na gravadora EMI estuda hoje que novos produtos serão lançados para o mercado de fas dos Mamonas

Em dezembro, a

festa na Cidade

Na tarde de 5 de dezembro de 1995, os Mamonas
Assassinas viraram de cabeça para baixo o estúdio
da Rádio Cidade — a primeira emissora no Rio que
pôs no ar as músicas do grupo e que, durante meses,
teve quatro delas em sua lista das 10 mais pedidas.
Estrelas do programa Invasão da Cidade, os Mamo-
nas esbanjaram humor numa entrevista ao vivo, de
uma hora e 10 minutos de duração. "Nunca o
estúdio teve tanta gente. Havia umas 30 pessoas,
entre adultos e crianças", lembra a locutora Adria-
na Riemer. Durante o papo, aliás, a banda deixou
uma música inédita — uma versão bem-humorada
de Twist and shout, de Bert Russell e Phil Medley,
gravada pelos Beatles em 1964 e rebatizada de Não
peide aqui dentro.

Se o programa de 95 foi uma festa, a tarefa da
locutora Adriana, no domingo, foi das mais tristes."Muitas 

pessoas ligaram chorando. Fiquei desde as
7h consolando os ouvintes", contou. A seguir, os
melhores momentos do programa:Dinbo, cada vez que você troca de música, você
muda inteiramente de personagem, não é?

Acho que sou muito eclético. A primeira vez que
falaram isso pra mim, eu pensei que era palavrão.
(risos). Depois, aprendi que eclético é o que muda
bastante. Eu sempre gostei de fazer imitação...

Fez algum curso de teatro?
Nada, minha filha. Nem estudei, ia fazer teatro?!
Bento, é verdade que você só dorme?

Bento — Isto é mentira (fala bocèjando).

Diabo — O que é boiola? É uma carreola para
carregar boi?
Dinho — (falando com Adriana) Seu cabelinho tá
bonito assim vermelhinho. Seu cabeleireiro confun-
diu você com um poodle.

Ninguém me pediu autógrafo até agora, pensando
que eu fosse a Rita Lee...
Dinbo — Não fala isso perto dele, senão ele vai lá e
bate cm você. Ele não gosta da Rita Lee... (referin-
do-se a outro integrante do grupo).

Por que?
Na verdade, ele é muito burrinho. Ele não sabe

que a Rita Lee não è irmã do Bruce Lee. Ele não
gosta de filme de caratê. Ele é burro. Aliás, a cabeça
dele é um kinder ovo. A surpresa é que, se você
abrir, não tem cérebro (risos).(Dinho se prepara para cantar a música Uma
Arlinda mulher e continua falando) Nesse momen-
to, o senhor que está em sua casa ou no seu carro
dirigindo, lembre-se da mulher amada. Aquela mu-
lher que mudou a sua vida, que fez você tomar
banho, escovar os dentes. Aquela mulher que briga
com o senhor, quando o senhor põe o dedo no nariz
e cola debaixo do sofá. Aquela mulher que não
deixa você assistir ao futebol, para assistir á novela
reprisada. Ou seja, olhe para os olhos desta mocréia
e diga estas palavras de amor: se te encontrei toda
remelenta, estrunchada, no bar entre as bebida. Te
cortei os cabelos do suvaco e as unhas do pé, te
chamei de querida...

Você acha que carioca fala com Wquinbo?
Dinho — Não, eu acho muito bonito o jeito que
carioca fala, por isso que eu fico tentando imitar...

Vem morar no Rio!
Dinho — A gente não sabe nada, só se compra bóia.
Todos — A gente compra!
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"Fitas 
de show não fazem sucesso no Brasil, mas, como se trata de um caso

excepcional, esperamos um grande volume de vendas 
"

Luiz Baptlata, dlrotor daa Loja* AnMrkaiu*

Audiência vira

uma 
gangorra

ANA CLAUDIA SOUZA
Dia mais acirrado da guerra de audiência entre a

Rede Globo e o SBT, o último domingo foi peculiar
no duelo das duas redes. Como uma gangorra, a
balança com os preciosos números do Ibope ora
pendia para os lados da emissora paulista, ora para
os da carioca. Ao longo de todo o dia, os números
foram disparatados: ganhava — de lavada — quem
conseguia acompanhar mais de perto a tragédia dos
Mamonas Assassinas. A disputa continuou segun-
da-feira, quando Manchete e Bandeirantes também
direcionaram suas càmeras para o velório e o enter-
ro dos componentes da banda. Como os boletins do
Ibope são fechados a cada 24 horas, os índices de
audiência registrados ontem só estarão disponíveis
hoje.

Apesar de ter largado na frente, exibindo desde a
madrugada informações sobre o acidente, a Globo
ficou muito atrás do SBT, assim que Gugu Liberato
entrou no ar e transformou o seu Domingo legal
num imenso Aqui agora. De 12hl0 ás I5h30, o SBT
saboreou a média de 37 pontos de audiência, com
picos de 47 (a entrevista com mãe Dinah, que previu

o desastre, foi o ponto alto do programa) cootra a
média de 13 pontos na Globo. Enquanto a emissora
do Jardim Botânico mantinha sua grade de progra-
mação, com Barrados no baile e Robocop, o SBT
tinha entrevistas com a namorada de Dinno (voca-
lista do .grupo), com o produtor português que
estava contratando a banda, o menino que ganhou
a Brasília amarela cantada nas letras da banda,
além de recordar as várias participações do grupo
em programas do SBT.

A vantagem para o SBT permaneceu até Fausto
Silva entrar no ar mais cedo, às 14hl0, com seu
Domingào, também mostrando imagens do grupo,
alegre, na TV. Mas o SBT só foi sentir a perda
substancial de audiência às 15h 15, quando começou
a transmitir a Fórmula Indy que, por força de
contrato, não poderia deixar de ser exibida. Hora de
recuperação da Globo que transmitia o jogo Brasil
x Uruguai, obtendo média de 40 pontos. O SBT
despencou para oito pontos. Os números se referem
à audiência na Grande São Paulo.

À noite, quando o Topa tudo por dinheiro, de
Silvio Santos, esbarrou com o Fantástico, a Globo
continuou levando a melhor, média de 50 pontos.
Mas o quadro virou de novo quando começou o
Aqui agora — especial (Oh 13), com mais Mamonas.
Até as 2h30, quando o programa terminou, o SBT
ostentava a média de 21 pontos de audiência, com
picos de 32. Na Globo, a média era de seis pontos.

JORNAL DO BRASIL

Vídeo

mantém

o filão

Embora tenha marcado uma reunião para esta
manhã a fim de acertar o que será lançado no
mercado sobre o grupo Mamonas Assassinas, a
gravadora Emi-Odeon já está prevendo o lança-
mento de uma fita de vídeo com um dos shows do
grupo. Provavelmente o último, realizado em Brasi-
lia. "Conversei com o diretor de vendas da gravado-
ra, Edson Novaes, e ele me disse que o material será
editado. Parte deste material foi apresentado pelas
emissoras de TV na cobertura do acidente que
vitimou o grupo", revelou o superintendente da
área de Lar e Lazer das Lojas Americanas, Luis
Eduardo Baptista. Segundo ele, não há um prazo
para o produto chegar às lojas, nem preço fixado,
mas há uma grande expectativa na demanda.

"Normalmente fitas de shows não fazem tanto
sucesso no Brasil, mas, como se trata de um caso
excepcional, estamos esperando um grande volume
de vendas", avaliou o superintendente. Uma das
maiores vendedoras de discos do país, as Lojas
Americanas, de acordo com Luis Eduardo, foram
responsáveis pela venda de mais de 200 mil CDs dos
Mamonas Assassinas. Atualmente, a empresa ainda
tem cinco mil CDs em estoque. Por conta de sua
posição no mercado, a loja foi a única a ter dois
comerciais estrelados pelo grupo paulista, que não
aceitou propostas de vincular sua imagem a ne-
nhum produto ou instituição. O primeiro foi veicu-
lado cm outubro e o último em dezembro. A con-
cessão teve um bom motivo : esta loja foi uma das
primeiras a apostar no sucesso do quinteto, adqui-
rindo uma quantidade razoável de discos. Em con-
trapartida, pediu que os Mamonas estrelassem seus
anúncios. Baptista conta que estas imagens foram
cedidas para a Rede Globo e podem fazer parte do
Globo Repórter que irá ao ar na sexta-feira.

Cobertura não

evita 
pieguismo

JOÃO LUIZ DE ALBUQUERQUE
Na televisão foi assim: madrugada dc ontem,

ginásio poliesportivo de Guarulhos, uma fila inter-
minável, arrasada, silenciosa, respeitosa, passa em
revista os caixões cobertos por bandeiras do Brasil,
onde estão os Mamonas Assassinas e seu segurança.
A câmera flagra Gilvan Júnior, de 4 anos. cantaro-
lando, baixinho, um dos sucessos do grupo. A repór-
ter da Rede Globo pergunta: 

"Por 
que você está

com seus olhinhos cheios de lágrimas?" Gilvan, na
maior inocência, responde: "Porque eu chorei..."
Para o bem da TV, durante o resto da mais longa
segunda-feira vivida pela garotada brasileira, o com-
portamento geral das equipes de jornalismo tentou
evitar maiores demonstrações de imbecilidade expli-
cita. Mas, como evitar o pieguismo, com tanto
tempo no ar. ao vivo e diante da morte? Nos lugares
comuns, ganhou fácil o "último adeus", seguido de
perto pelo 

"respeito à dor das famílias", sendo que a
palavra tristeza entrou na maioria dos relatos. De
resto, tirando os tímidos esforços de Carlos Nasci-
mento, a palavra parente foi definitivamente enter-
rada: o parente está morto, viva o familiar!

Repetindo a respeitosa elegância do Faustão,
durante o Domingào, a Globo deu tom de compun-
gimento á sua transmissão. Duro foi agüentar, o
tempo todo, a música de fundo, um arranjo especial
c comportado de Pelados em Santçs. Carlos Nasci-
mento foi discreto até ao lembrar a história do
garoto Herbert, que ganhou, num sorteio, a verda-
deira Brasília amarela dos Mamonas. Na véspera,
entrevistado pelo Gugu, Herbert levou ao estúdio a
cueca com o logotipo do grupo e o número vence-
dor. A Manchete preferiu um tom mais leve do que
o da Globo. Quando exibiu um clipe com os Ma-
monas metidos naquela fantasia de presidiários,
quem não se lembrou da imagem dc uma daquelas
roupas, inerte, pendurada num galho dc árvore da
Serra da Cantareira? A Bandeirantes também não
comprometeu. Enquanto a CNT não deu a menor
bola pra o enterro e a Record evitou o tom evangé-
lico, o SBT entregou sua cobertura ao Aqui e agora,
mantendo a linguagem popular e o falar arfante dc
suas repórteres.

Como as famílias preferiram manter as câmeras
longe, o que se viu foi muita nuca suada, além de
óculos escuros, bonés, o brilho das lágrimas em
todos os olhares perdidos. Todas as redes esticaram,
ao máximo, a cobertura do enterro. Quase todas
seguiram com seus telejornais. Menos o SBT, que
cortou para o programa do Chaves: as crianças
sofreram menos com o enterro.

Por que você botou este cabelo de li? (referindo-se
ao cabelo rastafàri do guitarrista)Devido às minhas raízes jamaicanas (risos).

Júlio, você está com esse cachorrinbo em cima do
teclado. Gente, é um cacho rrinho de pelúcia!
Júlio — Ê o Flu, homenagem ao Fluminense. Eu
ganhei em Curitiba, ele dá sorte. E faz volume na
mala. pra dizer que a gente ganhou bastante coisa.

Júlio, como é que você começou a fazer a Maria
(da música Vira-Vira)?

l'ma vez. eu e o Dinho estávamos num bar em

Guarulhos e havia duas garotas cantando música
sertaneja.
Dinho — Era um karaokê. As duas pediram para
cantar. Subiram no palco, encheram o peito de ar e
fizeram isso: "E se de dia a gente briga, à noite a
gente se ama!" (voj esganiçada).
Júlio — E horrível, dói no ouvido, ai a gente
começou a imitar essas meninas e saiu a música...
— A produção está querendo saber se tem boiola no
Mamonas.
Júlio — Tem. o Dinho.

i Adriana (D), Dinho cantou algumas musicas e arrancou risadas

i
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Vendas de CDs disparam

Estoques estavam no fim e gravadora vai decidir

hoje se lan$a novo disco dos Mamonas ao vivo
Ismar Ingber 
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Nas Lojas Americanas do Rio Sul, o vendedor Carlos Alberto exibe o seu CD dos Mamonas, o único a sobrar nas prateleiras que se esvaziaram na metade da manhã
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"Quando 
abri a porta, isso aqui encheu de gente; até eu comprei. No meu bairro, todo mundo adora."

Carlos Albarto Rocha doa Santos, vsndsdor daa Lojas Amarteanaa do Rio Sul

Vendas de CDs disparam

Sátira a 
gaúchos

em letra inédita

SÃO PAULO — Uma paródia sobre o estilo gaú-
cho de ser foi um dos raros registros gravados que
os Mamonas Assassinas deixaram. Eles cantaram a
música inédita e ainda sem nome em uma entrevista
para o programa Geração Com, levado ao ar no dia
10 de fevereiro pela TV COM, canal UHF. perten-
cente à RBS (Rede Brasil Sul). O grupo acabou
cantando, de improviso, a música que pretendia
incluir no segundo CD. A emissora gravou e pôs no
ar quando eles estavam em turnê no Sul. Na letra,
eles satirizam o machismo gaúcho:
"Como todo o bom gaikhol eu levanto de manhã
dou uni soco na mamai e um cacete na irmã
Tomo chimarrào fervendo/ pois eu nunca sinto dor
Dei um tiro no cacliorrol porque não gostei da cor
Com meu berro estremeço/ deste a terra até o soli
Cai a noite eu vou pra casai Pra pôr meu baby-doU".

André Oliveira Brito, o Ralado, primo e assessor
de Dinho, o vocalista do grupo e autor da maioria
das letras e músicas, revelou, durante o velório da
banda, que tem em seu poder 12 músicas da nova
safia. Segundo alguns amigos que ouviram uma ou
outra, as canções precisariam ser lapidadas. A agen-
da superapertada do grupo è apontada como o
maior entrave à evolução do trabalho. Tanto a
direção da gravadora dos garotos, a EMl-Odeon.
quanto os empresários, garantem que não existe
mateiral inédito com qualidade disponível capaz de
ser comercializado.

Fábrica de discos

acelera produção

MANAUS — A morte prematura dos Mamonas
Assassinas já está provocando reflexos nas indús-
trias da Zona Franca de Manaus. As principais
fábricas de CDs que trabalham para as grandes
gravadoras brasileiras — só a Sony tem sua própria
fábrica, no Rio — anunciaram um aumento na
produção. Tanto a Videolab da Amazônia quanto a
Microservice se anteciparam ao grande pedido que
deverá ser feito hoje, pela gravadora do grupo, a
EMI-Odeon, e aumentaram por conta própria a
fabricação do único CD lançado pelos Mamonas,
no ano passado. 

"Pelo 
que pude perceber, as lojas

estão fazendo pedidos muito maiores do que os que
ocorreram quando o Tom Jobim morreu", compara
Oswaldo Capi, diretor da Videolab.

Oswaldo Capi não quis estimar de quanto será o
crescimento da produção do CD dos Mamonas, em
função do desaparecimento da banda. "Por uma
questão de estratégia comercial, não posso revelar
qual é a produção. Estamos trabalhando na base de
50% acima de nossa capacidade normal de produ-
ção". disse.

Participaram dessa cobertura: José Mana Mayrink, Fabricio
Marques. Florència Costa. László Varga. Marili Ribeiro. Stela-
Lachtermacher. Sandra Balbi c Joaquim Ferreira(SP). Anabela
Paiva. Braulio Neto. Nayse López. Celma Cortes. Luciana
Nunes Leal. Alexandre Mansur. André Baranski (No*.a lor-
que). Marcelo Ambrosio. Mônica Riam. Norma CouriiLisboa),
Mareia Carmo(Buenos Aires)

Estoques estavam no fim e gravadora vai decidir

hoje se lança novo disco dos Mamonas ao vivo
Ismar Ingber

Claudia Garbrin foi ontemà loja de um shopping e comprou o CD pela segunda ve

"No meu bairro, todo mundo adora. Fizemos on-
tem um minuto de silêncio numa festa da rua e o
pessoal pedia para só tocar Mamonas", contou.

A maior parte dos compradores era de pais que
levavam o disco a pedido dos filhos. Na Gramo-
phone do Barra Shopping, Claudia Garbin compra-
va o CD dos Mamonas pela segunda vez. "O

primeiro eu levei para um festinha e sumiu", lem-
brou. No domingo, ela teve de prometer comprar
outro, quando a filha Rafaela queixou-se: 

"Puxa,
mãe, agora não tem mais o disquinho". José Luís
Soares resolveu fazer uma surpresa para o filho
Luís, de 5 anos: "É 

para consolar o menino. Ele
ficou muito triste", contou, na Gabriela Discos da
Barra.

Até o inicio da tarde, só aquela filial da rede de
13 lojas já havia vendido 30 unidades do CD, apesar
do preço salgado de RS 21. No Centro os ias do
Mamonas se frustraram. Só uma filial das Lojas
Americanas ainda tinha o disco e todos os 150 CDs
foram consumidos até as llh30, a um preço de RS
12,50. O engenheiro Antonio Carlos de Oliveira, 33
anos, passou por lá por volta das 13h e ficou
desapontado. "Já corri todas as lojas daqui e não
achei em nenhuma", reclamou. Em outros estabelc-
cimentos, não havia sequer um disco. "De cinco em
cinco minutos vem alguém pedir o disco, mas a
gravadora deixou de entregar", contou um vende-
dor da Toe Discos da Rua Uruguaiana.

MTV 
prepara 

um especial

MARILI RIBEIRO
SÃO PAULO — Um Meus caros amigos em

versão teen. Foi essa imagem-sintese que o diretor
do programa MTV na estrada, Renato Lima, usou
para expressar a convivência de três dias com os
Mamonas Assassinas, referindo-se ao filme do
diretor it aliano Mario Monicelli. As cinco horas
de material bruto estão em fase acelerada de edi-
ção na sede da MTV em São Paulo, e serão
levadas ao ar na quinta-feira, às 22hl5 — num
especial de 45 minutos mostrando as últimas tra-
vessuras dos Mamonas registradas em celulóide.

Renato Lima, que há cinco anos está na MTV e
fez todo o percurso do vídeo com o grupo, confes-
sa: "Mesmo não tendo o disco deles na minha
casa, por não ser meu gênero de música, acabei
cativado pela alegria deles". No especial da MTV,
os fãs vão ter oportunidade de ver trechos de
alguns dos últimos shows ao vivo, das palhaçadas
que eles aprontavam nas refeições, nas viagens e
nos hotéis. É um raro material da banda em turnê,
um documento histórico, produzido entre 2 e 4 de
fevereiro, na viagem que o grupo fez para se
apresentar em praia Atlântida, em Porto Alegre,
na praia do Jurecê, em Florianópolis, e na Festa
Fenavinho, em Bento Gonçalves. A convivência
com o quinteto reforçou em Renato uma imagem
que se generalizou a respeito dos garotos: a da
vocação para lidar com o público, especialmente o
infantil. "Eles tratavam todo mundo muito bem.
Eram terrivelmente assediados e, em momento
algum, se mostravam impacientes ou tinham ata-

ques de estrelismo", diz o diretor. Uma cena que
irá ao ar escancara esse tipo de reação. Com
necessidade premente de ir ao banheiro, Dinho
arrisca enfrentar o saguão do pequeno aeroporto
de Bento Gonçalves por falta de alternativa. Cer-
cado por fãs, ele se vê obrigado a levar mais de 10
minutos em um trajeto de alguns segundos em
condições que outro ser humano não enfrentaria
com muito bom humor.

Uma batalha campal movida a frutas na viagem
que resolveram fazer de ônibus junto com a equipe
de produção entre as praias do Rio Grande do Sul
e Santa Catarina é outra das cenas que devem
encantar pela alegria. "Eles se divertiam muito. Em
qualquer lugar que chegassem aprontavam enorme
confusão", conta Renato, que virou amigo dos
garotos e chegou a ouvir alguns trechinhos das
novas m isicas que eles estavam amarrando para o
próximo trabalho. "Só 

que eles não tinham nada
de concreto, pelo que percebi", conta.

Da fase anterior dos Mamonas irão ao ar tre-
chos de um clipe da época em que formavam a
banda de rock Utopia. "Eles tinham enviado para
a MTV uma fita com uma gravação caseira em
que cantam uma de suas músicas daquele tempo,
algo que lembra o gênero do Legião Urbana. O
material não tem muita qualidade, mas incluímos
no programa pelo valor histórico", explica Rena-
to. Normalmente com 30 minutos de duração, o
MTV na estrada terá 45 minutos e será reprisado
(sexta, ás 22h. sábado, às 22hl5. domingo, às
18h30 e 23h30. e segunda, às 13h).

Com a morte dos integrantes da banda, as ven-
das do disco dos Mamonas Assassinas, em declínio
desde janeiro, retomaram ontem os níveis de pouco
antes do Natal. A demanda apanhou desprevenidos
os lojistas, que tinham pequenos estoques ou mes-
mo nenhum disco. Onde havia o produto, os CDs
sumiram das prateleiras: na Mesbla, Isabel Castro
Pinto, responsável pelas compras às gravadoras, já
previa que o estoque de quatro mil CDs, que deve-
ria ser suficiente para dois meses, vai acabar em
duas semanas. "Já 

pedimos outra remessa", contou.
A própria gravadora do grupo, Emi-Odeon, não
tinha quantidades significativas do CD e há tempos
não entregava o produto às lojas. Hoje, às lOh, os
setores de marketing e promoção têm reunião para
decidir se será lançado um disco ao vivo e um
videocassete da banda (leia página 11).

Maior vendedora de discos do Brasil, as 97 filiais
das Lojas Americanas tinham ontem um estoque de
cinco mil CDs, que deveria durar até abril. Com a
morte dos artistas, o superintendente de Lar e Lazer
das Lojas Americanas, Luís Eduardo Baptista, es-
perava que os CDs se esgotem esta semana. Numa
única filial, no Rio Sul, 550 Cds vendidos a RS
10,90 desapareceram em duas horas. Um freguês
comprou 246 CDs para revender."Quando abrimos
as portas, isso aqui encheu de gente", contou o
caixa Carlos Alberto Rocha dos Santos, de 18 anos.
O próprio Carlos, que sábado ganhara um aparelho
de CD, comprou um, seu primeiro compact-disc.
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